
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  

 PROCESSO LICITATÓRIO 07/2019 - PREGÃO PRESENCIAL  

 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, no recinto da Câmara 

Municipal de Colina - Rua Salvador Campagnon, nº 36, Centro, Colina, Estado de São Paulo, 

às 15h:15m, reuniram-se, na sala de reuniões, a Pregoeira, Sra. Lilaine Cristina Cândido e a 

Equipe de Apoio formada pela Sra. Deniza Alves da Costa e Sra. Suely de Oliveira, 

designados pela Portaria nº 12/2019, para a Sessão Pública do Processo Licitatório nº 07/2019 

- Pregão Presencial. Aberta a sessão, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pelos 

interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de 

proposta e prática dos demais atos de atribuição da licitante, na seguinte conformidade:  

CREDENCIAMENTO: Foram credenciados os seguintes representantes, em conformidade 

com o item 3.1.1 do edital: 

Representante CPF Licitante 

Debora Nogueira Neves 316.857.558-52 Santa Emília Automóveis e Motos Ltda.  

Marcelo Santos Siufi 122.386.168-61 Koi Comércio de Veículos e Peças Ltda. 

 

A seguir a Sra. Pregoeira comunicou o encerramento da fase de credenciamento.  

Em conformidade com o item 3.1.2 do edital a Pregoeira recebeu a Declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital e inexistência de qualquer 

fato impeditivo à participação, das seguintes empresas: Santa Emília Automóveis e Motos 

Ltda. e Koi Comércio de Veículos e Peças Ltda. 

Prosseguindo, a Pregoeira recebeu da responsável pelo protocolo da Câmara Municipal os 

envelopes contendo a proposta e documentação das empresas Santa Emília Automóveis e 

Motos Ltda. e Koi Comércio de Veículos e Peças Ltda., contudo um dos envelopes da 

empresa Santa Emília Automóveis e Motos Ltda. foi protocolizado após o horário previsto no 

item 4 do edital, razão pela qual a Pregoeira decidiu que os envelopes da referida empresa não 

serão abertos na presente sessão.  



REGISTRO DO PREGÃO: Ato contínuo foi aberto o envelope contendo a proposta da 

empresa Koi Comércio de Veículos e Peças Ltda., e, com a colaboração dos membros da 

Equipe de Apoio, a Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de 

fornecimento, classificando a proposta em conformidade com os requisitos do edital, 

conforme segue: 

 

Licitante Ordem Valor (R$) Situação Justificativa 

Koi Comércio de Veículos e Peças Ltda. 1 109.000,00 Classificada 
Em conformidade 

com o edital 

 

Em seguida, a Pregoeira convidou individualmente o autor da proposta para a formulação de 

lances.  

Lances Ofertados 

Licitante Valor Data/Hora 

Koi Comércio de Veículos e Peças Ltda. 108.500,00 11/12/2019 15:34 

 

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de 

valor, assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte o exercício do 

direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade: 

Classificação 

Licitante Valor Classificação 

Koi Comércio de Veículos e Peças Ltda. 108.500,00 11/12/2019 15:34 

 

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte 

Em razão do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas 

alterações posteriores foi dada preferência à contratação de micro empresa e empresas de 

pequeno porte. Não houve a apresentação de proposta por micro empresa ou empresa de 

pequeno porte.  

 



Negociação 

Não houve negociação.  

 

Análise da Aceitabilidade do Preço 

A Pregoeira e Equipe de Apoio deliberaram pela suspensão da presente sessão para análise do 

preço ofertado e compatibilidade do modelo do veículo com os requisitos do edital.   

 

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso 

Não houve manifestação de intenção de apresentação de recurso. 

 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente sessão, cuja ata 

vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e pelos representantes dos 

licitantes acima relacionados. Colina, 11 de dezembro de 2019.  

 

LILAINE CRISTINA CANDIDO 

Pregoeira 

 

DENIZA ALVES DA COSTA       SUELY DE OLIVEIRA 

       Equipe de Apoio                         Equipe de Apoio  

 

Representante Assinatura  Licitante 

Debora Nogueira Neves  Santa Emília Automóveis e Motos Ltda.  

Marcelo Santos Siufi  Koi Comércio de Veículos e Peças Ltda. 

 

 


