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PROCESSO 31/2018                                      PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2018 – 
FMASH 

 
ATA Nº 01/2018 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 

 
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2018, às 13:30 horas, reuniram-se a 
Pregoeira e a Equipe de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico 
nº 49/2018, que tem por objeto a Aquisição de Veículos para utilização nas unidades da 
SMASH (CRAS) e Entidades (Irmandade Nossa Senhora das Graças, ASDEF e 
ADEVIPS), realizado através do Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico 
www.licitacoescaixa.gov.br. De acordo com os registros capturados, credenciaram-se para 
participar do presente Processo Licitatório, as empresas: ERESUL EQUIPAMENTOS E 
MONTAGENS LTDA., AUTOTEC DO BRASIL LTDA – ME e YASCA COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS & SERVIÇOS AUTOMOTIVOS-EIRELI-ME. Apresentaram propostas as 
seguintes: AUTOTEC e YASCA. Pela análise, a de autoria da empresa AUTOTEC, atende 
todas as exigências editalícias, sendo-a classificada. E, a de autoria da YASCA, fica 
desclassificada ante a ausência das declarações exigidas no subitem 5.8.4 do edital. No 
horário estipulado, iniciou-se a fase de lances. Encerrada a etapa competitiva no sistema 
eletrônico, com acréscimo do período randômico, em que o término da sessão foi 
aleatoriamente determinado pelo próprio sistema. Após concluída esta etapa, revelou-se a 
classificação dos menores preços:  

 Item 01 – DESERTO 
 Item 02 – AUTOTEC – R$ 195.500,00 cada veículo, totalizando R$ 391.000,00 
 Item 03 – DESERTO  

As etapas de lances encontram-se nos Relatórios do Sistema, os quais passam a fazer parte 
da presente ata. Dando continuidade aos trabalhos, a Pregoeira, às 15:30 horas, 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 atendimento da Prefeitura, sendo reaberta às 08:00 horas do dia 29/10. Reaberta a sessão, 
recebidos os documentos e a proposta, submetidos à análise, certificou-se que a empresa 
apresentou os documentos em plena vigência, sem restrição, atendendo todas as exigências 
editalícias, sendo-a considerada habilitada. Às 09:00 horas, foi concedido o prazo para 
manifestação da intenção de recursos, sendo que não houve manifestação nesse sentido, 
conforme informado pelo sistema eletrônico. Registra-se ainda que, conforme disposto no 
subitem 18.5 do Edital, a Empresa fica desde já intimada a encaminhar os documentos 
originais ou cópias autenticadas e a proposta comercial readequada, em até 03 (três) dias, 
para o Setor de Licitações, à Rua Benjamin Constant nº 13 – Centro – Lages/SC, CEP 
88501-900 a/c da Pregoeira, ficando a adjudicação condicionada a recepção dos documentos 
e da proposta. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a 
presente ata, que vai devidamente assinada. 
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