
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO TIPO 

FURGÃO – TRANSFORMADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

 

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, na Sala de Reuniões da 

Prefeitura Municipal de São João do Polêsine, reuniram-se, a partir das nove horas, o 

Pregoeiro Eudes Vinícius dos Santos, a Srta. Francine Taís Krummenauer e a Sra. Marta Elisa 

Milanesi da Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº 247/2013, com o objetivo de abrir e 

processar a licitação, modalidade Pregão Presencial 06/2014 para contratação de empresa para 

aquisição de 01 (um) veículo novo, zero km, tipo furgão, transformado para transporte de 

passageiros, para a Secretaria da Saúde do Município, com 11+1 lugares, dando início ao 

processo licitatório. Iniciando os procedimentos, as empresas Itaimbé Automóveis Ltda., 

CPNJ nº 01.656.038/0001-80 e Comercial Sul Veículo Ltda, CNPJ nº 88.364.286/0001-35, 

compareceram para o credenciamento, cuja documentação está em consonância com o edital 

e, portanto, aptas para participar da sessão do pregão. Encerrado o prazo de credenciamento o 

Pregoeiro abriu a sessão pública do Pregão, abrindo os envelopes das propostas, que foram 

apresentadas de acordo com o edital. A empresa Itaimbé Automóveis Ltda. apresentou 

proposta inicial no valor de R$ 124.000,00 e a empresa Comercial Sul Veículo Ltda. o valor 

de R$ 125.500,00. A seguir o Pregoeiro abriu a sessão de lances convidando a empresa com a 

proposta de maior valor a iniciar a etapa de lances, que conforme a planilha de lances, chegou 

a um valor final de R$ 118.500,00, pela empresa Comercial Sul Veículo Ltda., encerrando-se 

a etapa, tendo em vista que a empresa Itaimbé Automóveis Ltda. encerrou sua participação. A 

seguir, passou-se a abertura do envelope com a documentação da empresa vencedora, 

constatando-se que os documentos apresentados atendem ao disposto no Edital, cumprindo-

se, assim, a habilitação da empresa. A empresa Itaimbé Automóveis Ltda. solicitou que após a 

apuração dos índices que comprovem a boa situação financeira da empresa vencedora, lhe 

seja informado. Considerada a proposta vantajosa para o município, o Pregoeiro aceitou o 

valor ofertado de R$ 118.500,00, adjudicando à empresa Comercial Sul Veículo Ltda. o 

objeto da licitação. O Pregoeiro solicitou aos participantes a intenção de apresentar algum 

recurso sobre o Pregão, obtendo a negativa de ambos. Nada mais havendo para tratar e constar 



foi encerrada a sessão pública do Pregão e lavrada a presente ata que vai assinada pelo 

Pregoeiro, Equipe da Apoio e pelas Empresas. São João do Polêsine, 11 de setembro de 2014. 

 

Pregoeiro: ________________________________ 

 

Equipe Apoio:   ____________________________ 

 

                          ______________________________ 

 

Empresas: _________________________________ 

                              Comercial Sul Veículo Ltda. 

 

                    __________________________________ 

                                Itaimbé Automóveis Ltda 

 

 
 
          
 


