
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

Dependência: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 12.REGIAO - CRO 12 REGIAO - 

(GO) 

Licitação: (Ano: 2016/ CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 12.REGIAO / N9  Processo: 

0001/2016) 

Às 10:21:29 horas do dia 06/06/2016 no endereço RUA AMELIA ARTIAGA JARDIM NR-

528, bairro SETOR MARISTA, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da 

disputa Sr(a). MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, e a respectiva Equipe de Apoio, 

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão 

N9  Processo: 0001/2016 - 2016/0001/2016 que tem por objeto Aquisição de 02 (dois) 

veículos automotores, tipo passeio, com capacidade para 5 passageiros, zero quilômetro, 

motor 1.6 total flex; tendo como parte do pagamento 01 veículo usado. 

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os 

seguintes menores preços: 

Lote (1) - Aquisição de 02 (dois) veículos automotores, tipo passeio, com capacidade para 5 

passageiros, zero quilômetro, motor 1.6 total flex; tendo como parte do pagamento 01 

veículo usado. 

Data-Hora 

02/06/2016 16:11:35:890 

Fornecedor 

BELCAR VEICULOS LTDA 

Lance 

RS 92.000.00 

02/06/2016 17:14:40:693 COUTIN ESCRITORIO DISTRIBUICAO E COMERCIO 
LTDA. - AS 115.000,00 

06/06/2016 10:26:16:081 SANTAFE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA AS 119.000.00 

04/06/2016 10:14:38:420 

03/06/2016 14:01:04:521 

SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E 
SERVICOS L 

AS 119.200.00 

AS 120.000,00 

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o 

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da 

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto 

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e 

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu: 

No dia 06/06/2016, às 10:47:56 horas, no lote (1) - Aquisição de 02 (dois) veículos 

automotores, tipo passeio, com capacidade para 5 passageiros, zero quilômetro, motor 1.6 

total flex; tendo como parte do pagamento 01 veículo usado. - a situação do lote foi alterada 
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para: arrematado. No dia 07/06/2016, às 09:28:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 07/06/2016, às 09:28:19 horas, no lote (1) - Aquisição de 02 (dois) veículos 

automotores, tipo passeio, com capacidade para 5 passageiros, zero quilômetro, motor 1.6 

total flex; tendo como parte do pagamento 01 veículo usado. - a situação do lote foi alterada 

para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta apresentada está em 

desacordo com o edital, pois o preço é inexequível, já que o mercado oferece valores 

menores. Em sala de disputa este valor não sofreu qualquer diminuição e a empresa 

vencedora não apresentou outra proposta vantajosa a este CRQ-XII. No dia 07/06/2016, às 

09:42:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 07/06/2016, às 09:42:23 horas, no lote (1) - Aquisição de 02 (dois) veículos 

automotores, tipo passeio, com capacidade para 5 passageiros, zero quilômetro, motor 1.6 

total flex; tendo como parte do pagamento 01 veículo usado. - a situação do lote foi alterada 

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: -. No dia 07/06/2016, às 09:46:36 

horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 07/06/2016, às 09:46:36 horas, no lote (1) - Aquisição de 02 (dois) veículos 

automotores, tipo passeio, com capacidade para 5 passageiros, zero quilômetro, motor 1.6 

total flex; tendo como parte do pagamento 01 veículo usado. - a situação do lote foi alterada 

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MARCIA 

TEIXEIRA COSTA - desclassificou o fornecedor: BELCAR VEICULOS LTDA. No dia 

07/06/2016, às 09:47:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 07/06/2016, às 09:47:05 horas, no lote (1) - Aquisição de 02 (dois) veículos 

automotores, tipo passeio, com capacidade para 5 passageiros, zero quilômetro, motor 1.6 

total flex; tendo como parte do pagamento 01 veículo usado. - a situação do lote foi alterada 

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MARCIA 

TEIXEIRA COSTA - desclassificou o fornecedor: COUTIN ESCRITORIO DISTRIBUICAO E 

COMERCIO LTDA - M. No dia 07/06/2016, às 09:47:16 horas, a situação do lote foi 

finalizada. 

No dia 07/06/2016, às 09:47:16 horas, no lote (1) - Aquisição de 02 (dois) veículos 

automotores, tipo passeio, com capacidade para 5 passageiros, zero quilômetro, motor 1.6 

total flex; tendo como parte do pagamento 01 veículo usado. - a situação do lote foi alterada 

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MARCIA 

TEIXEIRA COSTA - desclassificou o fornecedor: SANTAFE COMERCIAL E SERVICOS 

LTDA. No dia 07/06/2016, às 09:47:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 07/06/2016, às 09:47:27 horas, no lote (1) - Aquisição de 02 (dois) veículos 
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automotores, tipo passeio, com capacidade para 5 passageiros, zero quilômetro, motor 1.6 

total flex; tendo como parte do pagamento 01 veículo usado. - a situação do lote foi alterada 

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA MARCIA 

TEIXEIRA COSTA - desclassificou o fornecedor: SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA. No dia 07/06/2016, às 09:47:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

No lote (1) - Aquisição de 02 (dois) veículos automotores, tipo passeio, com capacidade 

para 5 passageiros, zero quilômetro, motor 1.6 total flex; tendo como parte do pagamento 01 

veículo usado. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor. 

Às 12:22:41 do dia 24/05/2016 as seguintes datas foram alteradas por WILSON BOTTER 

JUN IOR: abertura de propostas (de 02/06/2016-09:00:00 para 06/06/2016-09:00:00); inicio 

da disputa (de 02/06/2016-09:30:00 para 06/06/2016-09:30:00) 

No dia 07/06/2016, às 09:46:35 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MARCIA 

TEIXEIRA COSTA - desclassificou o fornecedor - BELCAR VEICULOS LTDA, no lote (1) - 

Aquisição de 02 (dois) veículos automotores, tipo passeio, com capacidade para 5 

passageiros, zero quilômetro, motor 1.6 total flex; tendo como parte do pagamento 01 

veículo usado. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está em desacordo 

com o edital, pois o preço é inexequível, já que o mercado oferece valores menores. Em 

sala de disputa este valor não sofreu qualquer diminuição e a empresa vencedora não 

apresentou outra proposta vantajosa a este CRQ-XII. 

No dia 07/06/2016, às 09:47:05 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MARCIA 

TEIXEIRA COSTA - desclassificou o fornecedor - COUTIN ESCRITORIO DISTRIBUICAO E 

COMERCIO LTDA. -, no lote (1) - Aquisição de 02 (dois) veículos automotores, tipo passeio, 

com capacidade para 5 passageiros, zero quilômetro, motor 1.6 total flex; tendo como parte 

do pagamento 01 veículo usado. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada 

está em desacordo com o edital, pois o preço é inexequível, já que o mercado oferece 

valores menores. Em sala de disputa este valor não sofreu qualquer diminuição e a empresa 

não apresentou outra proposta vantajosa a este CRQ-XII. 

No dia 07/06/2016, às 09:47:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MARCIA 

TEIXEIRA COSTA - desclassificou o fornecedor - SANTAFE COMERCIAL E SERVICOS 

LTDA, no lote (1) - Aquisição de 02 (dois) veículos automotores, tipo passeio, com 

capacidade para 5 passageiros, zero quilômetro, motor 1.6 total flex; tendo como parte do 

pagamento 01 veículo usado. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está 

em desacordo com o edital, pois o preço é inexequível, já que o mercado oferece valores 

menores. Em sala de disputa este valor não sofreu qualquer diminuição e a empresa não 

apresentou outra proposta vantajosa a este CRQ-XII. 
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No dia 07/06/2016, às 09:47:27 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MARCIA 

TEIXEIRA COSTA - desclassificou o fornecedor - SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, no lote (1) - Aquisição de 02 (dois) veículos automotores, tipo passeio, com 

capacidade para 5 passageiros, zero quilômetro, motor 1.6 total flex; tendo como parte do 

pagamento 01 veículo usado. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está 

em desacordo com o edital, pois o preço é inexequível, já que o mercado oferece valores 

menores. Em sala de disputa este valor não sofreu qualquer diminuição e a empresa não 

apresentou outra proposta vantajosa a este CRQ-XII. 

No dia 07/06/2016, às 09:47:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA MARCIA 

TEIXEIRA COSTA - desclassificou o fornecedor - RODA BRASIL - REPRESENTACOES 

COMERCIO E SERVICOS L, no lote (1) - Aquisição de 02 (dois) veículos automotores, tipo 

passeio, com capacidade para 5 passageiros, zero quilômetro, motor 1.6 total flex; tendo 

como parte do pagamento 01 veículo usado. O motivo da desclassificação foi: A proposta 

apresentada está em desacordo com o edital, pois o preço é inexequível, já que o mercado 

oferece valores menores. Em sala de disputa este valor não sofreu qualquer diminuição e a 

empresa não apresentou outra proposta vantajosa a este CRQ-XII. 

No dia 07/06/2016, às 09:59:27 horas, a autoridade competente da licitação - WILSON 

BOTTER JUNIOR - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da alteração foi 

o seguinte: As propostas apresentaram preços inexequíveis, incompatíveis com o ofertado 

pelo mercado. 

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa 

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações 

detalhadas sobre o andamento do processo. 

1  ( 

MARIAMkFI 	 -,  TA 

P re g 

WILSON BOTTE JUJIOR 

Autoridade Co peente 

NEOMAR RODRIGUES MARTINS 

Membro Equipe Apoio 

Proponentes: 
02.918.639/0001-86 BELCAR VEICULOS LTDA 

05.891.642/0001-41 COUTIN ESCRITORIO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA. - 
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