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Às 09:00 do dia 23/02/2021, reuniu-se o pregoeiro oficial desse órgão,  VANDERLEI  MARCELO  LERMEN,  e  respectivos
membros da equipe de apoio, nomeados pela portaria 4/2021, para, em atendimento às disposições contidas em decreto,
referente ao processo nº 012/2021, realizar os procedimentos relativos ao  Pregão  Presencial  nº  3/2021.  Objeto:
Aquisição de 01 (um) veículo novo, zero quilômetro, tipo transporte de passageiros, para a Secretaria Municipal  da
Saúde e Ação Social. Credenciamento realizado, sendo TRÊS licitantes participantes e presentes. A seguir divulgando
as propostas recebidas, como se segue em FORNECEDORES, e abriu-se a fase de lances.

Fornecedores:

  Fornecedor:          APOMEDIL SA VEICULOS
  CNPJ:                91.157.859/0001-64
  Documento de ME/EPP: Não
  Representante:       VITOR HUGO BECKER STEIN
  CPF:                 455.871.830-68

  Fornecedor:          BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA
  CNPJ:                20.901.717/0001-11
  Documento de ME/EPP: Sim
  Representante:       LUCIANO PUTRICK BARCELLO
  CPF:                 935.176.960-72

  Fornecedor:          MF VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
  CNPJ:                19.548.059/0001-47
  Documento de ME/EPP: Sim
  Representante:       WALTER EDUARDO SANNTAG
  CPF:                 000.149.950-50

Itens:

  Item 1
    Descrição:           Aquisição de 01 (um) veículo novo, zero quilômetro, modelo  2021;  combustível  tipo  óleo
                         diesel S-10, com potência mínima de 150cv; cor branca, rodado simples, tipo 04  cilindros,
                         capacidade mínima para 16 pessoas (15 passageiros + motorista), câmbio manual de 6 marchas
                         a frente e 1 ré, freio de estacionamento tipo manual de alavanca, distância  mínima  entre
                         eixos de 3.580 mm., direção hidráulica ou  elétrica,  ar  condicionado  para  motorista  e
                         passageiros,  vidros  dianteiros  com  acionamento  elétrico,   programa   eletrônico   de
                         estabilidade, sistema de antibloqueio de  freios,  distribuição  eletrônica  de  força  de
                         frenagem, airbag duplo, travamento central das portas via controle remoto,  rádio  cd/mp3,
                         bluetooth, faróis de neblina, volante com ajuste  de  alta  performance,  desembaçador  de
                         vidro traseiro. Com todos os opcionais e características  técnicas  exigidas  pelo  Código
                         Brasileiro de Trânsito e Resoluções do  CONTRAN,  tais  como  macaco,  triângulo,  etc.  O
                         veículo e os opcionais deverão ser originais de fábrica. O veículo deverá ser emplacado  e
                         licenciado em nome do Município de Santo Antônio do Planalto/RS.
    Quantidade:          1,000
    Unidade:             UN
    Valor de referência: 242.900,00
    Abertura:            23/02/2021 as 09:29:41
    Encerramento:        23/02/2021 as 09:40:45

    Lances ofertados:
      Fornecedor                                                      Data       Hora           Valor do lance
      MF VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI                                 23/02/2021  09:29:41           257.900,00
      APOMEDIL SA VEICULOS                                         23/02/2021  09:29:41           236.500,00
      BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA  23/02/2021  09:29:41           229.000,00
      MF VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI                                 23/02/2021  09:33:12           226.710,00
      APOMEDIL SA VEICULOS                                         23/02/2021  09:33:38           224.442,90
      BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA  23/02/2021  09:34:36           222.198,47
      MF VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI                                 23/02/2021  09:34:43           219.976,48
      APOMEDIL SA VEICULOS                                         23/02/2021  09:34:57           217.776,71
      BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA  23/02/2021  09:35:22           215.598,94
      MF VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI                                 23/02/2021  09:35:43           213.442,95
      APOMEDIL SA VEICULOS                                         23/02/2021  09:36:12           211.308,52
      BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA  23/02/2021  09:36:53           209.195,43
      APOMEDIL SA VEICULOS                                         23/02/2021  09:37:32           207.103,47
      BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA  23/02/2021  09:39:42           205.032,43

Observações:
  Não houve observações registradas.

Após a fase de lances, o licitante melhor classificado foi declarado vencedor do respectivo  item,  onde  passou-se
para fase de habilitação. Aberto o envelope da empresa vencedora da fase de lances (BRUNISA) onde contatou-se que a
mesma não atendeu o item 7.1.6. letra “c”, onde o documento  não  apresentou  as  características  de  oficialidade
exigidas no edital, logo especialmente reconhecimento de firma e papel timbrado. Demais a mais não está firmado por
alguém que tem, comprovadamente, poderes para firmar tal documento. A declaração não é a exigida no edital, de  vez
que não é de uma concessionária localizada dentro do raio de 150 quilômetros, mas de uma de várias  concessionárias
de uma rede, não estado a declaração daquela concessionária específica que irá prestar garantia, revisões e etc.  É
obvio que tal declaração, sendo prestada por uma concessionária de  uma  rede,  localizada  fora  da  área  de  150
quilômetros deveria vir com toda documentação comprobatória do poder para firmá-la, sendo a mesma  desclassificada.
Classificou-se a empresa segunda melhor colocada na fase  de  lances  (APOMEDIL)  onde  abriu-se  o  envelope  para
conferencia da documentação de habilitação, sendo: apresentou atestado de capacidade técnica sem autenticação,  não
obedecendo item 14.11. sendo a mesma desclassificada. Classificou-se assim a terceira melhor colocada  na  fase  de
lances (MF VEÍCULOS ESPECIAIS) onde abriu-se o envelope de  habilitação  para  conferência  de  documentos,  sendo:
constada habilitada  e  vencedora.  Foi  concedido  aos  representantes  a  oportunidade  de  interpor  recurso.  O
representante da BRUNISA Sr. Luciano Putrick Barcellos motivadamente disse que sim,  sendo:  "pois  apresentamos  a
declaração solicitada e o município nega-se a aceitar, visto que somos concessionários e informamos simplesmente  o
local mais próximo para conveniência do município e atendimento a solicitação do edital, nada  mais",  assinando  a
presente ata. O representante da empresa APOMEDIL Sr. Vitor Hugo Becker  Stein  manifestou  interesse  de  interpor
recurso motivadamente "não concordo com a documentação apresentada da empresa  MF  VEÍCULOS".  O  representante  da
empresa MF VEÍCULOS ESPECIAIS Sr. Walter Eduardo Sonntag abre mão de recurso de ambas as fazes assinando a presente
a ata. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão, cuja ata  foi  lavrada  e  assinada  pela,  pregoeiro,
equipe de apoio e representantes das empresas participantes.

     --------------------------------------------------
                  VANDERLEI MARCELO LERMEN
                     Pregoeiro Oficial
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     --------------------------------------------------     --------------------------------------------------
                    ANGELA MARIA SOLETTI                                       MARCIA WORM
                      Equipe de apoio                                        Equipe de apoio

     --------------------------------------------------     --------------------------------------------------
                  VITOR HUGO BECKER STEIN                                LUCIANO PUTRICK BARCELLO
                    APOMEDIL SA VEICULOS                       BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E
                                                                             TRANSPORTE LTDA

     --------------------------------------------------
                   WALTER EDUARDO SANNTAG
                MF VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
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