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Pregão eletrônico

Objeto do Processo: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS DESTINADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO NO MUNICÍPIO

ATA N° 1/2019

Participante: VIA PASSOS SC COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Item Qtd. Valor Valor TotalUnidadeMarcaDescrição

1 Motocicleta 0Km de 245cc ou superior.
Apresentação: On/Off road, Na cor branca, ano de fabricação
igual ao do contrato, potência mínima de 20CVNBR, Gasolina ou
etanol, câmbio manual mínimo de cinco marchas, sistema de
partida elétrico, tanque com capacidade mínima de 12 litros.
Freios hidráulico/disco. Garantia Mínima de 01 Ano Sem Limite
de Quilometragem. Personalização da moto ficará sob

3,000 UNDHONDA
XRE 300

23.150,00 69.450,00

Apresentou(aram) envelope(s) o(s) licitante(s):
PROCESSO 73/2019                                           
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019 – PML
 
ATA Nº 01/2019 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL
 
Aos 22 (vinte e dois) dia do mês de julho de 2019, às 13:30 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio, para

conduzir  os  trabalhos  pertinentes  ao  Pregão  Eletrônico  nº  33/2019,  que  tem  por  objeto  o  Aquisição  de  Motocicletas
destinadas ao Policiamento Ostensivo no Município, realizado através do Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico
www.licitacoescaixa.gov.br.  Aberta  a  sessão,  certificou-se que de acordo com os registros  capturados,  credenciou-se para
participar  do  presente  Processo  Licitatório,  a  empresa:  VIA  PASSOS  SC  COMERCIO  DE  VEICULOS  LTDA.  Procedida  a
análise  da  proposta,  certificou-se  que  esta  atende  todas  as  exigências  editalícias,  sendo-a  considerada  classificada.  Por
problemas  de  inconsistência  sistêmica  no  portal  Caixa,  houve  a  necessidade  de  reagendamento  da  sala  de  lances.  No
horário estipulado, iniciou-se a competição.. Encerrada a etapa competitiva no sistema eletrônico, com acréscimo do período
randômico, em que o término da sessão foi aleatoriamente determinado pelo próprio sistema, revelou-se a classificação do
menor preço: VIA PASSOS – R$ 23.150,00 cada, totalizando R$ 69.450,00. Às 16:45 horas, a Pregoeira concedeu prazo de
01 (uma) hora à Participante com menor preço, para envio da documentação de habilitação e da proposta readequada. Às
18 horas a sessão foi suspensa, em face do horário de expediente do Setor de Licitações, sendo reaberta às 08:00 horas do
dia 23/07. Em seguida, realizou-se a análise dos documentos de habilitação e da proposta, certificando-se que a empresa
apresentou  os  documentos  em  plena  vigência,  sem  restrições,  atendendo  todas  as  exigências  editalícias,  sendo-a
considerada  habilitada.  Ato  contínuo,  às  14:15  horas,  foi  concedido  o  prazo  para  manifestação  da  intenção  de  recursos,
sendo que não houve manifestação neste sentido, razão pela qual adjudica-se os itens à respectiva vencedora. Nada mais
havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai devidamente assinada.

 
 
 
 
 
 
 
Gisele Furtado Dornelles
Pregoeira
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janaína Martins Machado
Equipe de Apoio
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responsabilidade da empresa vencedora. Demais características
conforme Termo de Referência. O fornecedor de

Total do Participante: 69.450,00

Total Geral: 69.450,00

Pregoeiro e Equipe de Apoio:

GISELE FURTADO DORNELLES

PREGOEIRO(A)
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