
          

 

1 

  
MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 

Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49)3221.1000|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90  

www.lages.sc.gov.br|licita3@lages.sc.gov.br 

 

PROCESSO 07/2019                                         PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 – PML 
 

ATA Nº 01/2019 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 
 
Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro de 2019, às 13:30 horas, reuniram-se a Pregoeira e a 
Equipe de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 07/2019, que tem 
por objeto o Aquisição de Veículos Sedã e Hatch para a Secretaria de Educação e para a 
Coordenação de Segurança e Trânsito - DIRETRAN, 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, credenciaram-se para participar do presente Processo 
Licitatório, as empresas: LATINA MOTORS COM EXP IMP LTDA, LR COMERCIO DE 
VEICULOS LTDA, SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES 
LTDA , ARTHA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELLI, INDYANA 
COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AUTOPLUS VEICULOS LTDA e RODRIGO FERREIRA 
DO NASCIMENTO. Apresentaram propostas as seguintes: AUTOPLUS, ARTHA, LR 
COMÉRCIO, INDYANA, SOMEVAL e LATINA. Em ato contínuo, procedeu-se a análise das 
propostas certificando-se que ficam classificadas as de autoria das empresas LR COMÉRCIO, 
SOMEVAL e LATINA em face de atenderem as exigências editalícias e, desclassificadas as das 
empresas *ARTHA – pela formalização em desacordo com o teor do subitem 5.8 do edital, bem 
como, em face de estar desacompanhada das declarações exigidas nas alíneas de “a” a “d” do 
subitem 5.8.4 do ato convocatório; *AUTOPLUS – pela ausência das declarações exigidas no 
subitem 5.8.4 do ato convocatório; *INDYANA – em face a ausência das declarações exigidas nas 
alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 5.8.4 do Edital e em face de sua proposta estar com validade de 60 
dias e não 90, conforme previsão do subitem 5.8.3 do ato convocatório. Nos horários estipulados, 
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: 

 Item 01 – LR – R$ 64.400,00 cada, totalizando R$ 128.800,00 
 Item 02 – LR – R$ 53.379,00 cada, totalizando R$ 106.758,00 

As etapas encontram-se nos Relatórios do Sistema, os quais passam a fazer parte da presente ata. 
Dando continuidade aos trabalhos, às 16:00 horas, a Pregoeira concedeu prazo de 01 (uma) hora às 
Participantes com menores preços, para envio da documentação de habilitação e das propostas 
readequadas. Registra-se que fomos comunicados pelo licitante vencedor sobre dificuldades 
encontradas durante o envio da documentação, devido à lentidão do Portal Caixa no processamento 
dos documentos, por este motivo o prazo precisou ser prorrogado até as 17:40 horas. 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 15/03. Reaberta a sessão, procedeu-se a análise dos documentos de habilitação e 
das propostas apresentadas, certificando-se que a empresa apresentou os documentos em plena 
vigência, sem restrição, atendendo todas as exigências editalícias. Às 13:15 horas, foi concedido o 
prazo para manifestação da intenção de recursos, razão pela qual adjudica-se-lhe 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. 
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Vanessa de Oliveira Freitas 
Pregoeira 

 

 
Gisele Furtado Dornelles  

Equipe de Apoio 
 


