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GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE 
PREÇOS E DE HABILITAÇÃO REFERENTES AO PREGÃO N°2017.04.25.1. 

OBJETO: Aquisição de veículos zero km destinados ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias do 
Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. 

Data de Abertura: 10 de Maio de 2017 
Horário: 13:00 horas. 
Local: Prefeitura Municipal de Farias Brito. 
Endereço: Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro - Farias Brito/CE. 

Ao(s) 10 de Maio de 2017, na sede da Prefeitura Municipal de Farias Brito, reuniu-se a Pregoeira Oficial do Município, 
Luclessian Calixto da Silva Alves, juntamente com sua equipe de apoio, nomeados através de Portaria do(a) 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sendo composta por Tiago de Araújo Leite e Maria José Bezerra da Silva 
Calixto, para que fossem recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação 
referentes ao Pregão n° 2017.04.25.1, cujo objeto supracitado, conforme especificações apresentadas no Edital 
Convocatório. Pontualmente às 13:00 horas do dia supra, a Senhora Pregoeira declarou que estavam abertos os 
trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Tiago de Araújo Leite para secretariar a sessão. Fez-se presente a 
reunião a seguinte empresa: VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA, neste ato representada por seu 
representante legal, devidamente credenciado, na forma estabelecida no Edital Convocatório. Feitas essas 
considerações, deu-se início aos procedimentos do presente Pregão com o recebimento dos envelopes contendo 
propostas comerciais e documentos de habilitação, bem como dos documentos necessários para o devido 
credenciamento do licitante, fato este já relatado. Recebidos os referidos envelopes, fora aberto primeiramente o de 
Proposta de Preços, sendo elaborado o devido mapa comparativo dos preços, para se saber se os preços 
apresentados estavam compatíveis com os praticados no mercado pertinente ao ramo, assim como para se saber se 
ocorreria a oferta de lances verbais. Feita a devida comparação e sendo realizada a etapa de lances verbais, constatou-
se o seguinte resultado: o licitante VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA inscrito no CNPJ n° 
01.405.49310001-02 classificado(a) no lote 1 totalizando o valor de R$ 152.000,00 (cento e cinqüenta e dois mil reais), 
conforme Mapa de Registro de Lances Verbais constante em anexo. Concluída esta análise, passou-se para a fase de 
julgamento da documentação de habilitação da empresa vencedora, sendo inclusive realizadas consultas on-line (via 
internet) para se verificar a autenticidade de alguns dos documentos exigidos. Após a realização da referida análise, 
fora declarada habilitada a empresa participante e vencedora por cumprimento integral às exigências do Edital 
Convocatório. O(A) Senhor(a) Pregoeiro(a) recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo -3( 
vencedor. E, nada mais havendo a tratar, deu-do o presente certame, do que para constar foi lavrada 
presente Ata, que vai assinada por mim, 	7/.7' 	, Tiago de Araújo Leite, que secretariei, pelo(a) Pregoeiro(a) 
Oficial e demais membros da equipe de apoio, assim como pelo licitante presente. 

Assinaturas: 

Comissão  
Função Nome Assinatura 

Pregoeiro Luclessian Calixto da Silva Alves 

Apoio Tiago de Araújo Leite 

poio Maria José Bezerra da Silva Calixto 

1 1 VEREDA COMÉRCIO DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA 	 7 	 1 

CNPJ N° 07.595.57210001-00 
Rua José Alves Pimentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 



'41,  

GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

MAPA DE REGISTRO DE LANCES VERBAIS 

Pregão N° 2017.04.25.1 

v ruvi - 

AS APRESENTADAS 
Valor 	Resultado 
	1 0  Lance 

00011 PEÇAS E VEÍCULOS 
	

164.000,00 
	

152.000,00 

Farias Brito/CE, 10 de Maio de 2017. 

VISTO DA COMISSÃO: 

Comissão  

Função Nome Assinatura 

Pregoeiro Luclessian Calixto da Silva Alves 

Apoio Tiago de Araújo Leite 

Apoio Maria José Bezerra da Silva Calixto 

CNPJ N° 07.595.57210001-00 	 - 
Rua José Alves Pimentel, no 87 - Centro - CEP: 63.185-000 - TEL.: (88)35441223 



DEZ 
q'0  

PROPOSTA DE PREÇOS 
CONSOLIDADA 

LICITANTE: Vereda Comércio de Peças e Veículos LTDA. 
Com sede na: Rua Ratisbona, 05, Centro, Crato/CE 

CEP: 63.100-140 Fone/Fax (88) 3513-1200. 
CNPJ: 01.405.493/0001-02 ESCRIÇÃO ESTADUAL N° 06.976.776-9 

Dados Bancarios: Banco do Brasil AG: 0433-2Conta: 52561-8 
A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 201 7.04.25.1 
DATA 10/0512017. 

HORA: 13:00. 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente 

os da Lei n°  8.666193 e Lei n °  10.52012002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão 
no  2017.04.25.1. 

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada 
Licitação. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no 
Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de veículos zero km destinados ao atendimento das necessidades de 
diversas Secretarias do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas abaixo. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND Quant VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

MARCA 
MODELO 

Veículo zero km, tipo passeio, ano 04 38.000,00 152.000,00 FIAT MOBI 
fabricação 2017, ano modelo 2017, Trinta e Cento e 
motor 	mínimo 	1.0 	cilindradas, oito mil cinquenta 
capacidade: 	05 	pessoas 	(04 reais e dois mil 
passageiros e o motorista), cor preta 
(sólida), direção hidráulica, freios ABS, 

reais 

01 bicombustível, quatro portas, câmbio UND 
manual 	de 	cinco 	velocidades, 	ar 
condicionado, 	vidros 	dianteiros 
elétricos, 	airbag duplo e acessórios 
obrigatórios: 	cintos 	de 	segurança, 
extintor, 	estepe, 	chave 	de 	roda, 
macaco e triângulo.  

Informamos que no valor estão computando todos os custos necessários para o atendimento do 
objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos 
ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos 
bens inclusive a margem de lucro. 

Garantia: de 03 (três) anos sem limite de quilometragem. 
Assistência Técnica: Em toda concessionária autorizada FIAT. 
PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital e contrato. 
Pagamento: conforme edital e contrato. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

Willimsfrinrfque Parente de Castro 
CPF3ij57. 763-65. 
RG: 2003034076919 SSP/CE. 
Consultor de Vendas. 

)7 

Crato/CE 10 de Maio de 2017. 

Rua.Ratisbona, O5Cep.: 63.100-140 Crato - CE 


