
Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto
01.612.289/0001-62

RUA ANTONIO DALL'ALBA - 99.910-000 - Floriano Peixoto/RS

ATA DE PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO Nº: 45/2015

Ata de Recebimento e abertura dos envelopes 01 – contendo a proposta de 
preços e 02 – contendo a documentação referente ao pregão presencial.

Objetivo da Licitação:
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS LEVES.
ÀS  09:00 horas do dia  11 de Dezembro de 2015. , na sala da comissão 

permanente de licitações, reuniram-se o Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, 
e  o(s)  representante(s)  da(s)  empresa(s)  interessada(s)  em  participar  do 
certame.

Participantes do Pregão:
Empresa: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
CNPJ: 85.102.549/0002-20
Representante Legal: Marcelo Tomelero
CPF: 982.963.100-15 

Realizado o credenciamento da(s) empresa(s), procedeu-se a abertura do(s) 
envelope 01 – contendo as propostas de preços. O Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
analisaram a(s) descrição(ões) do(s) item(ns) ofertado(s) pela(s) empresa(s), 
decidindo  pela  classificação  da(s)  proposta(s).  O(s)  representante(s)  da(s) 
empresa(s)  participante(s)  declarou(aram)  que  a(s)  proposta(s)  está(ão) 
plenamente de acordo com o Edital.

As seguinte propostas foram apresentadas:
Item: 1 - 1,0000 UN - VEICULO DE PASSEIO
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO. = R$ 33.900,0000
---------------------------------------------------------------------------
Item: 2 - 1,0000 UN - VEÍCULO LEVE
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO. = R$ 42.500,0000 

Sessão de Lances:
Item: 1 - 1,0000 UN - VEICULO DE PASSEIO
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO. = R$ 33.900,0000 Valor Final
...........................................................................
Item: 2 - 1,0000 UN - VEÍCULO LEVE
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO. = R$ 40.800,0000 Valor Final 

Lances Complementares:

Procedeu-se a abertura do envelope 02 – contendo a documentação da(s) 
licitante(s) vencedora(s) que foi(ram) analisada(s) pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio. O Pregoeiro decidiu pela habilitação da(s) empresa(s) vencedora(s) do 
certame. Não houve intenção de recurso. Será fornecida uma cópia da presente Ata 
à(s) empresa(s) que solicitar(em).

Observações do Pregão:
Salientamos que a empresa CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA ofertou 

um valor maior que o P.O. para o item 02 do edital estando este comportado entre 
o  limite  previsto  de  10%,  representando  4,62%,  sendo  esta  a  única  empresa 
participante.

Em vista de que na proposta apresentada pela empresa, o veículo constante 
do item 02 possui os seguintes equipamentos além das exigências mínimas do 
edital: 1 -  Kit Confort (Cinto de segurança traseiro central retrátil de 3 
pontos,  Apoia-braço  central  no  banco  do  motorista,  Banco  do  motorista  com 
regulagem de altura, Porta-objetos para Smart Phone, 3° apoio de cabeça traseiro 
rebaixado,  Banco  traseiro  bipartido);  2  -  Kit  Control  (Chave  canivete  com 



telecomando para abertura e fechamento das portas, Vidros elétricos traseiros 
com  one  touch  e  antiesmagamento,  Alarme  antifurto);  3  -  Kit  Evolution  3 
(Retrovisores externos elétricos com função Tilt Down (Rebatimento automático 
retrovisor direito ao acionar a ré), Rádio Connect integrado ao painel com RDS, 
entrada USB/AUX, Viva-voz Bluetooth® e função Audio Streaming - inclui volante 
com  comandos  do  rádio  e  telefone);  4  - Alertas  de  limite  de  velocidade  e 
manutenção programada; 5 -   Alças de segurança traseiras retráteis; 6 -  Apoia-
pé para o motorista; 7 -   Banco traseiro rebatível (Flip and Fold) com 2 
posições para o encosto; 8 -  Barra de proteção nas portas; 9 -  Bolsa porta-
objetos nas portas dianteiras; 10 - Bolsa porta-revistas no encosto dos bancos 
dianteiros; 11 -  Brake light; 12 -  Chave desmodrômica; 13 -  Check luzes e 
portas; 14 - Check quadro de instrumentos (Welcome Moving); 15 - Comando interno 
de abertura do porta-malas e da tampa do tanque de combustível; 16 - Computador 
de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade 
média e tempo de percurso); 17 -  Computador de Bordo B (distância B, consumo 
médio B, velocidade média B e tempo de percurso B); 18 - Console central com 
porta-objetos  e  porta-copos;  19  -  Console  porta  objetos  no  teto;  20  - 
Desembaçador do vidro traseiro; 21 -   Drive by Wire (Controle eletrônico da 
aceleração); 21 - ESS (Sinalização de frenagem de emergência); 22 – Econômetro; 
23 - Faróis de neblina; 24 - Ganchos de fixação de carga no porta-malas; 25 - 
Indicador  para  troca  de  marchas  (Shift  up/down);  26  -  Lane  Change  (Função 
auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa); 27 - Porta-luvas 
iluminado; 28 – Porta-óculos; 29 - Quadro de instrumentos iluminado com display 
LCD de alta resolução equipado com Computador de Bordo comandado por teclas no 
volante; 30 - Relógio digital; 31 - Retrovisores externos com luzes indicadoras 
de direção integradas; 32 - Rádio USB MP3/WMA com RDS; 33 -  Sistema Start&Stop 
(desligamento/acionamento automático do motor); 34 -  Travas elétricas + Trava 
automática das portas a 20 km/h; 35 - Volante com regulagem de altura; 36 - 
Válvula antirrefluxo de combustível. Mesmo o valor sendo maior que o P.O. em 
4,62% representando em R$ 1.800,00, a proposta mantêm-se ainda assim vantajosa 
para o Município, pois em última instância, um novo procedimento licitatório 
custaria a diferença de valor acima em publicações, material de expediente e 
outros.

 

Floriano Peixoto, 11 de Dezembro de 2015.

___________________________________
Geisieli Fátima Gallina

Pregoeiro

___________________________________
Anderson Stempczynski
Membro da Comissão

___________________________________
Maristela Regina K.Caus

Membro da Comissão

___________________________________
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

Marcelo Tomelero


