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ATA DE PREGÃO PROCESSO Nº 2006/2018 MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS/GO PREGÃO PRESENCIAL 27/2018 

1. Abertura da Sessão 

Às 09h00min do dia 16 de abril de 2018 na sede do(a) MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS, situada à PRAÇA JOÃO BATISTA 

CORDEIRO, Nº 01, CENTRO, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) MARLLON BRAYAN ARAUJO SILVA e o(s) membro(s) da equipe de 

Apoio, JOSE SOUZA AIRES, JOSE REINAN DE ARAUJO LIMA, MARCELO LINO MARTINS, nomeados pelo decreto 132/2018 

de 9 de Janeiro de 2018, com base na Lei nº 10.520 Art. 3º Inciso IV §§ 1º, de 17 de julho de 2002, para realizar os procedimentos  

relativos ao processamento do Pregão Presencial Nº 27/2018, tipo menor preço por item. Nenhuma empresa solicitou o edital. 

Inicialmente o(a) Pregoeiro(a) declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento. 

2. Credenciamento 

Declarando aberta a fase de credenciamento o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos seus representantes que apresentassem os 

documentos exigidos no Edital 27 de 12/04/2018. Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foram consideradas 

credenciadas as empresas abaixo, com os respectivos representantes: 

EMPRESA MEI/EPP CNPJ REPRESENTANTE IDENTIFICACAO 

TECAR CAMINHOES E SERVICOS 

LTDA 
NÃO 02.058.744/0001-92 CLAUDIO ANTONIO SIQUEIRA 533.292.951-04 

MB VARIEDADES LTDA-EPP SIM 12.902.382/0001-28 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

BARROS 
385.929.161-00 

3. Entrega dos Envelopes 

Em seguida o(a) Pregoeiro(a) solicitou que os interessados credenciados apresentassem a declaração de pleno atendimento aos 

requisitos para habilitação, bem como que entregassem à Equipe de Apoio, os envelopes nº 01 contendo a Proposta e o nº 02 

contendo a habilitação. Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a proposta, o(a) Pregoeiro(a) declarou 

encerrada a fase de credenciamento, passando-se à abertura das propostas dos credenciados. 

4. Propostas 

Abertos todos os envelopes contendo as propostas, o(a) Pregoeiro(a) franqueou o acesso de todos ao conteúdo das mesmas aos 

interessados, solicitando que as rubricassem. Após, o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio passaram a análise da adequação das 

propostas aos requisitos do Edital, considerando que todas as propostas estavam adequadas. Passou-se, então, à classificação 

da proposta de menor preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolasse a 10% daquela ou as 3 primeiras, ficando assim 

classificadas ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de valor: 

LOTE Nº 27 - Contratação de Empresa para a Aquisição de uma Van e Equipamentos Hospitalares por meio do processo 

201700005010679, homologada pela portaria 1.177/2017-GAB/SEC-GO do Ministro da Saúde. 

ITEM: 1 - 01 (um) veículo novo, 0 km, modelo van, teto alto, porta lateral corrediça, para 

transporte de passageiros, com capacidade mínima de 18 lugares, sendo 17 (dezessete) 

Quantidade: 1,0000 



 

 
Goiás 

MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS 

 

2 

passageiros e mais 01 (um) motorista, ano de fabricação/modelo 2018/2018, motor de 04 

cilindros; • Potência: 145cv; • Transmissão manual de 6 marchas à frente e 1 a ré; • 

Distância entre eixos mínima de 4.300 mm; • Climatização: Ar Condicionado para o 

motorista e de teto para os passageiros, original de fábrica; • Direção hidráulica; • volante 

com regulagem de altura Vidros, espelhos e travas elétricas; • Bancos dos passageiros 

individuais e reclináveis em tecido; • Cinto de segurança para todos os passageiros; • 

Equipamentos de segurança: Air Bag para o Motorista, freio a disco nas em todas as rodas 

com sistema ABS, controle de tração, frenagem e estabilidade; • Combustível: Óleo Diesel; 

• Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 70 litros; • Faróis de neblina; • 

Fechamento central das portas com acionamento por 

ORDEM PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALOR 

UNIT. 
PROPOSTA CLASS. 

1 
TECAR CAMINHOES E SERVICOS 

LTDA 
02.058.744/0001-92 IVECO 200.000,0000 200.000,0000 Sim 

ITEM: 2 - 10 (dez) Camas Hospitalar Fowler 3 movimentos com Grade Empilhável; • 

Movimentos: Fawler/Semi-Fawler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito, • 

Cabeceiras: Em ABS branco com opções de cores de acabamento, •Confecção da 

estrutura/leito em chapa em aço carbono/ferro pintado, •Capacidade minima: 135 kg, 

•Aplicação: Adulto •Altura miníma do leito: 46 cm, •Altura máxima do leito: 75 cm, •Grades 

laterais: 1,35X0,42 cm, •Acionamento por 03 manivelas, •Cabeceira/Peseira: poliuretano-

similar, •Grades laterais: aço inoxidável, •Rodízios de 3”, sendo dois com freio e dois sem 

freio em diagonal, •Colchão hospitalar: mínimo D-28 

Quantidade: 10,0000 

ORDEM PROPONENTE CNPJ MARCA 
VALOR 

UNIT. 
PROPOSTA CLASS. 

1 MB VARIEDADES LTDA-EPP 12.902.382/0001-28 ORTOMED 3.000,0000 30.000,0000 Sim 

4.1. Desclassificação 

5. Etapa de Lances 

Declarou o(a) Pregoeiro(a) aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas propostas classificadas que fizessem 

verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante classificado com maior preço a inauguração das rodadas. 

5.27. LOTE 27 - Contratação de Empresa para a Aquisição de uma Van e Equipamentos Hospitalares por meio do 

processo 201700005010679, homologada pela portaria 1.177/2017-GAB/SEC-GO do Ministro da Saúde. 

5.27.1. ITEM 1 - 01 (um) veículo novo, 0 km, modelo van, teto alto, porta lateral corrediça, para transporte de passageiros, 

com capacidade mínima de 18 lugares, sendo 17 (dezessete) passageiros e mais 01 (um) motorista, ano de 

fabricação/modelo 2018/2018, motor de 04 cilindros; • Potência: 145cv; • Transmissão manual de 6 marchas à frente e 1 a 

ré; • Distância entre eixos mínima de 4.300 mm; • Climatização: Ar Condicionado para o motorista e de teto para os 

passageiros, original de fábrica; • Direção hidráulica; • volante com regulagem de altura Vidros, espelhos e travas 

elétricas; • Bancos dos passageiros individuais e reclináveis em tecido; • Cinto de segurança para todos os passageiros; 

• Equipamentos de segurança: Air Bag para o Motorista, freio a disco nas em todas as rodas com sistema ABS, controle 

de tração, frenagem e estabilidade; • Combustível: Óleo Diesel; • Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 

70 litros; • Faróis de neblina; • Fechamento central das portas com acionamento por 
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Não houve fase de lances, pois, o fornecedor TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA foi o único a apresentar propostas. 

5.27.1a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA foi o único a apresentar 

propostas. 

5.27.1b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de 

negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA 02.058.744/0001-92 185.000,0000 

5.27.2. ITEM 2 - 10 (dez) Camas Hospitalar Fowler 3 movimentos com Grade Empilhável; • Movimentos: Fawler/Semi-

Fawler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito, • Cabeceiras: Em ABS branco com opções de cores de 

acabamento, •Confecção da estrutura/leito em chapa em aço carbono/ferro pintado, •Capacidade minima: 135 kg, 

•Aplicação: Adulto •Altura miníma do leito: 46 cm, •Altura máxima do leito: 75 cm, •Grades laterais: 1,35X0,42 cm, 

•Acionamento por 03 manivelas, •Cabeceira/Peseira: poliuretano-similar, •Grades laterais: aço inoxidável, •Rodízios de 3”, 

sendo dois com freio e dois sem freio em diagonal, •Colchão hospitalar: mínimo D-28 

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor MB VARIEDADES LTDA-EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.27.2a. Direito Preferência 

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor MB VARIEDADES LTDA-EPP foi o único a apresentar propostas. 

5.27.2b. Negociação Direta 

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de 

negociação, cujo resultado assim, se mostrou: 

CLASS. EMPRESA CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO 

1º MB VARIEDADES LTDA-EPP 12.902.382/0001-28 3.000,0000 

6. Habilitação 

Após a classificação provisória das licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação das primeiras colocadas, 

tendo o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio facultado a todos interessados a verificação da documentação. Analisada a 

documentação o Pregoeiro(a) considerou:  

EMPRESA CNPJ/CPF SITUAÇÃO MOTIVO 

MB VARIEDADES LTDA-EPP 12.902.382/0001-28 Aprovado  

TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA 02.058.744/0001-92 Aprovado  
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7. Recursos 

Após a classificação definitiva dos vencedores, o(a) Pregoeiro(a) avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o 

procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seria registrada no final da ata. 

Nenhum participante manifestou intenção de recorrer. 

8. Encerramento de Sessão 

Nada mais havendo a tratar, o(a) pregoeiro(a) da CPL encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida 

e achada conforme, vai devidamente assinada pelo(a) Pregoeiro(a) da CPL e Comissão e pelos licitantes que o quiseram.  

9. Observações 

- 

MARLLON BRAYAN ARAUJO SILVA 

Pregoeiro(a) 

JOSE SOUZA AIRES 

Presidente 

 

JOSE REINAN DE ARAUJO LIMA 

Membro da Equipe de Apoio 

MARCELO LINO MARTINS 

Membro da Equipe de Apoio 

 

MB VARIEDADES LTDA-EPP 

LUIZ CARLOS MOREIRA BARROS 

PROCURADOR 

 

TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA 

CLAUDIO ANTONIO SIQUEIRA 

PROCURADOR 

 


