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ATA  
 

PROCESSO LICITATÓRIO/FMS Nº 010 / 2018 
PREGÃO PRESENCIAL/FMS Nº 007 / 2018 

 
Aos 04 (quatro) dias do mês de junho do ano de 2018 (dois mil e dezoito), nesta Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, na sala da Comissão de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de 
Triunfo, sito a Av. José Veríssimo dos Santos, nº 365, Bairro Centro, Cidade de Triunfo, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.870-000, às 09:00 (nove horas), em sessão pública reuniu-se a Pregoeira e 
Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria nº 002 de 02 de janeiro de 2018,  Srª. Maria Cláudia Lima 
Barros, Pregoeira, Elizeu Antônio dos Santos, Equipe de Apoio e Maria José Leandro Paiva, Equipe 
de Apoio, para receber os credenciamentos e os envelopes contendo os documentos de habilitação 
e as propostas de preços, analisar e julgar o Processo Licitatório/FMS nº 010/2018 na modalidade 
Pregão Presencial/FMS nº 007/2018, TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, objetivando a Aquisição 
de 03 (três) veículos zero km, 01 (um) veículo PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 A DIESEL, 01 (uma) 
AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO A DIESEL e 01 (uma) 
AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO ADAPTADA A GASOLINA E/OU ÁLCOOL, em 
atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Triunfo/PE. 
 
Iniciado os trabalhos a Srta. Pregoeira fez registrar e esclarecer aos licitantes presentes que o 
veículo objeto do Item 03 (três) do Termo de Referência, cito: “Veículo original de fabricação nacional, 

0 Km, tipo utilitário de pequeno porte, cabine simples com capacidade para 02 pessoas, transformado em 

ambulância motor 1.4 flex. ( álcool e gasolina ), com pintura sólida, básico, e que atende as normas do 

CONTRAN e PROCONVE”, o mesmo deve ser entregue com no mínimo os seguintes materiais e equipamentos 

ou similares com eficácia equivalente: a) sinalizador óptico e acústico; b) equipamento de comunicação; c) maca 
com rodas; d) suporte para soro e oxigênio medicinal e e) ar condicionado no salão do passageiro, permitindo 
refrigeração e aquecimento. 
 
Ato contínuo a Srta. Pregoeira, procedeu em registrar em Ata que todas as empresas participantes 
do certame apresentaram documentação referente ao credenciamento, os quais foram analisados e 
declarados todos credenciados, e facultando a palavra aos presentes dela ninguém fez uso. 
Registrou ainda que as empresas abaixo estavam classificadas para as fases seguintes do 
presente certame.  
 
Empresa 01 -  FIORI VEÍCULO - S/A - CNPJ: 35.715.234/0001-08; 
Empresa 02 -  AUTOBRAND COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 13.287.304/0001-23.  
 

A Pregoeira, pautada pela legalidade, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação em licitação ou a contratação, dar ciente aos presentes que fará consulta 
aos seguintes cadastros, abaixo descrito, feito constatou que nenhuma empresa encontra-se 
impedida de contratar com a administração, conforme demonstra as consultas em anexo desta 
ata. 
 
a) Cadastro de Fornecedores Penalizados pelo Estado de Pernambuco 

(http://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade); 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria 

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

http://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

d) Certidão Negativa de Licitante Inidôneas, emitida pelo Tribunal de Conta da União – TCU 
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:::NO:3,4,6::&cs=3t1Il-
c2TWBPc_W5mHBBkD7wXQ7k). 

 
No ato continuo passou-se a analisar os envelopes de Proposta de Preço, e achados de acordo 
com as exigências contidas no Edital bem como constatada a sua inviolabilidade, os mesmos foram 
rubricados pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos Licitantes presentes. Analisando as propostas 
apresentadas pelas empresas licitantes, se verificou os seguintes valores descritos no quadro 
abaixo: 

 
ITENS EMPRESA 01 EMPRESA 02 

01 131.160,00 129.900,00 

02 172.500,00 NÃO COTOU 

03 80.300,00 NÃO COTOU 

 
A Pregoeira faz registrar que só foram convocadas para a fase de lances as empresas que 
acudiram o contido no dispositivo do paragrafo VIII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 07 de 
julho de 2002. 
 
Pelos preços apresentados e demonstrados na tabela acima ficaram classificadas para fase de 
lances as Empresas abaixo identificadas, nos respectivos Item e facultando a palavra pela 
Pregoeira, dela fez ninguém fez uso, foi dado continuidade ao certame, e passando para a fase de 
lances verbais em obediência ao dispositivo contido no paragrafo VIII do artigo 4º da Lei Federal nº 
10.520 de 07 de julho de 2002, como também o exigido no Item 11.7 do Edital, ato contínuo, sendo 
todas consideradas CLASSIFICADAS e QUALIFICADAS para a fase dos lances verbais e 
sucessivos, que passamos a ver abaixo: 
 
 
Item 01 a Empresa 01: FIORI VEÍCULO - S/A - CNPJ: 35.715.234/0001-08 e Empresa 02: 
AUTOBRAND COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 13.287.304/0001-23. Dado e julgado os 
valores ofertados nos lances verbais foi declarada e julgada classificada para o Item 01 a Empresa 
01: FIORI VEÍCULO - S/A - CNPJ: 35.715.234/0001-08, ofertando o valor de R$ 128.900,000 ( 
Cento e vinte e oito mil e novecentos reais ), demonstrado no quadro abaixo.  
 

LANCES VERBAIS 
ITEM EMPRESA 01 EMPRESA 02 

01 

131.160,00 129.900,00 

129.500,00 129.000,00 

128.900,00 SEM LANCE 

 
 
Item 02 a Empresa 01: FIORI VEÍCULO - S/A - CNPJ: 35.715.234/0001-08, sendo a única a 
demonstrar interesse no item, e quando indagada se a mesma ofertava uma melhor proposta, disse 
sim, declarada e julgada classificada para o Item 02 ofertando o valor de R$ 170.000,00 ( Cento e 
setenta mil reais ), demonstrado no quadro abaixo. 
 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:::NO:3,4,6::&cs=3t1Il-c2TWBPc_W5mHBBkD7wXQ7k
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:::NO:3,4,6::&cs=3t1Il-c2TWBPc_W5mHBBkD7wXQ7k
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LANCES VERBAIS 
ITEM EMPRESA 01 EMPRESA 02 

02 
172.500,00 NÃO COTOU 

170.000,00 NÃO COTOU 

 
 
Item 03 a Empresa 01: FIORI VEÍCULO - S/A - CNPJ: 35.715.234/0001-08, sendo a única a 
demonstrar interesse no item, e quando indagada se a mesma ofertava uma melhor proposta, disse 
sim, declarada e julgada classificada para o Item 03 ofertando o valor de R$ 80.000,00 ( Oitenta 
mil reais ), demonstrado no quadro abaixo. 
 

LANCES VERBAIS 
ITEM EMPRESA 01 EMPRESA 02 

03 
80.300,00 NÃO COTOU 

80.000,00 NÃO COTOU 

 
Pautada pela legalidade e partindo do pressuposto dos preços ofertados, e se o mesmo estavam 
dentro do preço praticado no mercado, a Pregoeira em questionamento junto ao licitante vencedor, 
o mesmo indagou que estes preços ofertados já estariam sendo praticados em licitações ocorridas 
em outros Municípios, provando e fazendo juntar a esta ata comprovantes das propostas como 
segue:  
 
Quanto ao Item 01 a Licitante comprovou ter ofertado um veículo semelhante para o Município de 
Gravatá – PE, conforme demonstra a Ata de Registro de Preços, ocorrida em 14/05/2018, oriunda 
do Processo Licitatório/CEL/FMS nº 011/2018, Pregão Presencial nº 013/2018 cópia em anexo. 
 
Quanto ao Item 02 a Licitante comprovou ter ofertado um veículo semelhante para o Município de 
Nova Floresta – PB, conforme demonstra na Nota Fiscal nº 441830, Contrato nº 00028/2018-CPL, 
do Pregão Presencial nº 00007/2018 cópia em anexo. 
 
Quanto ao Item 03 a Licitante comprovou ter ofertado um veículo semelhante para o Município de 
São José de Espinhara – PB, conforme demonstra na Nota Fiscal nº 182066, Contrato nº 
12001/2018-CPL, Ata da Sessão ocorrida em 12/04/2018, do Pregão Presencial nº 018/2018 cópia 
em anexo. 
 
Dado e julgado os valores ofertados nos lances verbais foi declarada e julgado classificada a 
Empresa 01: FIORI VEÍCULO - S/A - CNPJ: 35.715.234/0001-08, para o Item 01 no valor total de 
R$ 128.900,00 ( Cento e vinte e oito mil e novecentos reais ); para o Item 02 no valor total de R$ 
170.000,00 ( Cento e setenta mil reais ) e para o Item 03 no valor total de R$ 80.000,00 ( Oitenta 
mil reais ). 
 
A Pregoeira facultou a palavra e dela ninguém fez uso, e quando perguntados pela mesma aos 
presentes abriram mão do eventual direito de recurso quanto à fase de classificação, todos, 
disseram sim. Neste momento foi dada por encerrada a fase de Classificação. Por determinação da 
Pregoeira passou-se ao julgamento de Habilitação, dando atendimento ao item 10, do edital, onde 
todas as licitantes atenderam as exigências contidas no Edital sendo julgadas e declarada 
HABILITADA, a Pregoeira facultou a palavra e dela ninguém fez uso, e quando perguntados pela 
mesma aos presentes se abririam mão do eventual direito de recurso quanto à fase de habilitação, 
todos, disseram sim. Neste momento foi dada por encerrada a fase de Habilitação. Nada mais 
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havendo a declarar foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira, Equipe 
de Apoio e pelos licitantes presentes acima citados. 
 

 
Triunfo 04 de junho de 2018. 

 
 
 
Maria Cláudia Lima Barros 
Pregoeira 
 
 
 
Elizeu Antônio dos Santos  
Equipe de Apoio 
 
 
 
Maria José Leandro Paiva  
Equipe de Apoio 

 
 
 
Fiori Veículo - S/A  
Gustavo Cavalcanti Neves 
Licitante 
 
 
 
Autobrand Comercio de Veículos Ltda 
Jussy Araújo Amorim Neto 
Licitante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


