ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
DEPENDÊNCIA: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - TRIBUNAL DE
JUSTICA - (GO)
LICITAÇÃO: (Ano: 2007/ TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / Nº Processo:
2310708/2007)
Às 14:05:25 horas do dia 08/11/2007 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N.
195, bairro SETOR OESTE, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da
Disputa Sr(a). ROGERIO JAYME , e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de
nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão n° 2310708/2007 2007/123/2007 que tem por objeto Aquisição de Veículos.
Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:
Lote (1) - 1-Veículo automotivo zero quilômetro, modelo 2008*, tipo sedan, cor prata,
carroceria em chapa de aço original de fábrica, 0Km, potência mínima de 136 cavalos,
bicombustível (álcool/gasolina), motor mínimo 1.8 litros, capacidade para 05 passageiros.
Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Lote (2) - 2- Veículo automotivo zero quilômetro, modelo 2008*, tração 4x2 com 8 válvulas,
potência 112cv gasolina e 114cv a álcool, injeção eletrônica, ignição eletrônica digital
incorporada ao sistema de injeção, 05 marchas sincronizadas à frente e uma a ré, direção
hidráulica, vidros e travas elétricos, ar condicionado, pneus 175/70 R14, 2 (duas) portas
laterais na cabine, 1 (uma) porta deslizante do lado do passageiro, 2(duas) portas na
traseira,
Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Lote (3) - 3 - Caminhão zero quilômetro, de fabricação nacional, modelo 2008*, cor branca,
equipado com motor de combustão interna de 04 cilindros em linha, com sistema de injeção
eletrônica, turbo alimentado, com turbocooler, com no mínimo 180 CV de potência à 2.200
rpm; Câmbio de 05 marchas sincronizadas à frente e uma à ré, com alavanca para
acionamento no assoalho; Eixo traseiro com dupla redução; Freio de serviço totalmente a ar,
com duplo circuito a tambor nas rodas dianteiras e traseiras e reservatório triplo de ar; Freio
de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora com atuação sobre o rodado traseiro,
com acionamento no painel de instrumentos; Freio motor eletro-pneumático,
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Data-Hora

Fornecedor

Valor

07/11/2007 12:18:22:949 REIFASA COMERCIAL LTDA

R$ 200.000,00

06/11/2007 14:39:24:585 BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA

R$ 158.000,00

Lote (4) - 4.Veículo automotivo zero quilômetro, tipo sedan, modelo 2008*, cor prata,
movido a álcool e gasolina, com motor de no mínimo 1.600 cc com no máximo 08 válvulas,
de fabricação nacional ou não, com 101 cv de potência quando movido à gasolina e 103 cv
de potência quando movido à álcool, direção hidráulica, rodas de liga leve aro 15 e pneus
195/60 R15, 05 marchas sincronizadas a frente e 01 a ré, capacidade para 05 pessoas.
Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Lote (5) - 5.Veículo automotivo zero quilômetro, modelo 2008*, do tipo Perua, 1.4
bicombustível (álcool/gasolina), com motor de 04 cilindros com 08 válvulas e 1400cc, com
80CV de potência quando movido a álcool, com injeção eletrônica multiponto de
combustível, com 03 portas laterais sendo 01 porta lateral corrediça e 01 tampa traseira,
cambio de 04 marchas a frente e 01 a ré, Direção Mecânica, capacidade para 09 pessoas
incluindo o motorista, carga útil para 1000Kg, na cor branca e demais equipamentos
exigidos pelo Contran. Garantia de 12 meses ou 40.000Km contados a partir da entrega dos
veículos.
Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação
Após a etapa de lances, foram os seguintes os menores preços apresentados :
Lote (1) - 1-Veículo automotivo zero quilômetro, modelo 2008*, tipo sedan, cor prata,
carroceria em chapa de aço original de fábrica, 0Km, potência mínima de 136 cavalos,
bicombustível (álcool/gasolina), motor mínimo 1.8 litros, capacidade para 05 passageiros.
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (2) - 2- Veículo automotivo zero quilômetro, modelo 2008*, tração 4x2 com 8 válvulas,
potência 112cv gasolina e 114cv a álcool, injeção eletrônica, ignição eletrônica digital
incorporada ao sistema de injeção, 05 marchas sincronizadas à frente e uma a ré, direção
hidráulica, vidros e travas elétricos, ar condicionado, pneus 175/70 R14, 2 (duas) portas
laterais na cabine, 1 (uma) porta deslizante do lado do passageiro, 2(duas) portas na
traseira,
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (3) - 3 - Caminhão zero quilômetro, de fabricação nacional, modelo 2008*, cor branca,
equipado com motor de combustão interna de 04 cilindros em linha, com sistema de injeção
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eletrônica, turbo alimentado, com turbocooler, com no mínimo 180 CV de potência à 2.200
rpm; Câmbio de 05 marchas sincronizadas à frente e uma à ré, com alavanca para
acionamento no assoalho; Eixo traseiro com dupla redução; Freio de serviço totalmente a ar,
com duplo circuito a tambor nas rodas dianteiras e traseiras e reservatório triplo de ar; Freio
de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora com atuação sobre o rodado traseiro,
com acionamento no painel de instrumentos; Freio motor eletro-pneumático,
Data-Hora

Fornecedor

Lance

08/11/2007 14:35:32:073 BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA

R$ 150.000,00

07/11/2007 12:18:22:949 REIFASA COMERCIAL LTDA

R$ 200.000,00

Lote (4) - 4.Veículo automotivo zero quilômetro, tipo sedan, modelo 2008*, cor prata,
movido a álcool e gasolina, com motor de no mínimo 1.600 cc com no máximo 08 válvulas,
de fabricação nacional ou não, com 101 cv de potência quando movido à gasolina e 103 cv
de potência quando movido à álcool, direção hidráulica, rodas de liga leve aro 15 e pneus
195/60 R15, 05 marchas sincronizadas a frente e 01 a ré, capacidade para 05 pessoas.
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (5) - 5.Veículo automotivo zero quilômetro, modelo 2008*, do tipo Perua, 1.4
bicombustível (álcool/gasolina), com motor de 04 cilindros com 08 válvulas e 1400cc, com
80CV de potência quando movido a álcool, com injeção eletrônica multiponto de
combustível, com 03 portas laterais sendo 01 porta lateral corrediça e 01 tampa traseira,
cambio de 04 marchas a frente e 01 a ré, Direção Mecânica, capacidade para 09 pessoas
incluindo o motorista, carga útil para 1000Kg, na cor branca e demais equipamentos
exigidos pelo Contran. Garantia de 12 meses ou 40.000Km contados a partir da entrega dos
veículos.
Não foram localizadas lances para este lote.
Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor
preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa
e a equipe de apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem
como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o
valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No lote (1) - 1-Veículo automotivo zero quilômetro, modelo 2008*, tipo sedan, cor prata,
carroceria em chapa de aço original de fábrica, 0Km, potência mínima de 136 cavalos,
bicombustível (álcool/gasolina), motor mínimo 1.8 litros, capacidade para 05 passageiros. não foram encontradas propostas.

Página 3

No lote (2) - 2- Veículo automotivo zero quilômetro, modelo 2008*, tração 4x2 com 8
válvulas, potência 112cv gasolina e 114cv a álcool, injeção eletrônica, ignição eletrônica
digital incorporada ao sistema de injeção, 05 marchas sincronizadas à frente e uma a ré,
direção hidráulica, vidros e travas elétricos, ar condicionado, pneus 175/70 R14, 2 (duas)
portas laterais na cabine, 1 (uma) porta deslizante do lado do passageiro, 2(duas) portas na
traseira, - não foram encontradas propostas.
No dia 19/11/2007, às 14:57:22 horas, no lote (3) - 3 - Caminhão zero quilômetro, de
fabricação nacional, modelo 2008*, cor branca, equipado com motor de combustão interna
de 04 cilindros em linha, com sistema de injeção eletrônica, turbo alimentado, com
turbocooler, com no mínimo 180 CV de potência à 2.200 rpm; Câmbio de 05 marchas
sincronizadas à frente e uma à ré, com alavanca para acionamento no assoalho; Eixo
traseiro com dupla redução; Freio de serviço totalmente a ar, com duplo circuito a tambor
nas rodas dianteiras e traseiras e reservatório triplo de ar; Freio de estacionamento tipo
câmara de mola acumuladora com atuação sobre o rodado traseiro, com acionamento no
painel de instrumentos; Freio motor eletro-pneumático, - pelo critério de menor preço, foi
adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS
LTDA com o valor R$ 150.000,00.
No dia 08/11/2007, às 14:58:55 horas, no lote (3) - 3 - Caminhão zero quilômetro, de
fabricação nacional, modelo 2008*, cor branca, equipado com motor de combustão interna
de 04 cilindros em linha, com sistema de injeção eletrônica, turbo alimentado, com
turbocooler, com no mínimo 180 CV de potência à 2.200 rpm; Câmbio de 05 marchas
sincronizadas à frente e uma à ré, com alavanca para acionamento no assoalho; Eixo
traseiro com dupla redução; Freio de serviço totalmente a ar, com duplo circuito a tambor
nas rodas dianteiras e traseiras e reservatório triplo de ar; Freio de estacionamento tipo
câmara de mola acumuladora com atuação sobre o rodado traseiro, com acionamento no
painel de instrumentos; Freio motor eletro-pneumático, - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. No dia 19/11/2007, às 14:52:50 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 19/11/2007, às 14:52:50 horas, no lote (3) - 3 - Caminhão zero quilômetro, de
fabricação nacional, modelo 2008*, cor branca, equipado com motor de combustão interna
de 04 cilindros em linha, com sistema de injeção eletrônica, turbo alimentado, com
turbocooler, com no mínimo 180 CV de potência à 2.200 rpm; Câmbio de 05 marchas
sincronizadas à frente e uma à ré, com alavanca para acionamento no assoalho; Eixo
traseiro com dupla redução; Freio de serviço totalmente a ar, com duplo circuito a tambor
nas rodas dianteiras e traseiras e reservatório triplo de ar; Freio de estacionamento tipo
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câmara de mola acumuladora com atuação sobre o rodado traseiro, com acionamento no
painel de instrumentos; Freio motor eletro-pneumático, - a situação do lote foi alterada para:
declarado vencedor. No dia 19/11/2007, às 14:57:22 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 19/11/2007, às 14:57:22 horas, no lote (3) - 3 - Caminhão zero quilômetro, de
fabricação nacional, modelo 2008*, cor branca, equipado com motor de combustão interna
de 04 cilindros em linha, com sistema de injeção eletrônica, turbo alimentado, com
turbocooler, com no mínimo 180 CV de potência à 2.200 rpm; Câmbio de 05 marchas
sincronizadas à frente e uma à ré, com alavanca para acionamento no assoalho; Eixo
traseiro com dupla redução; Freio de serviço totalmente a ar, com duplo circuito a tambor
nas rodas dianteiras e traseiras e reservatório triplo de ar; Freio de estacionamento tipo
câmara de mola acumuladora com atuação sobre o rodado traseiro, com acionamento no
painel de instrumentos; Freio motor eletro-pneumático, - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado.
No lote (4) - 4.Veículo automotivo zero quilômetro, tipo sedan, modelo 2008*, cor prata,
movido a álcool e gasolina, com motor de no mínimo 1.600 cc com no máximo 08 válvulas,
de fabricação nacional ou não, com 101 cv de potência quando movido à gasolina e 103 cv
de potência quando movido à álcool, direção hidráulica, rodas de liga leve aro 15 e pneus
195/60 R15, 05 marchas sincronizadas a frente e 01 a ré, capacidade para 05 pessoas. não foram encontradas propostas.
No lote (5) - 5.Veículo automotivo zero quilômetro, modelo 2008*, do tipo Perua, 1.4
bicombustível (álcool/gasolina), com motor de 04 cilindros com 08 válvulas e 1400cc, com
80CV de potência quando movido a álcool, com injeção eletrônica multiponto de
combustível, com 03 portas laterais sendo 01 porta lateral corrediça e 01 tampa traseira,
cambio de 04 marchas a frente e 01 a ré, Direção Mecânica, capacidade para 09 pessoas
incluindo o motorista, carga útil para 1000Kg, na cor branca e demais equipamentos
exigidos pelo Contran. Garantia de 12 meses ou 40.000Km contados a partir da entrega dos
veículos. - não foram encontradas propostas.
No dia 09/11/2007, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME - cadastrou a seguinte
minuta da ata:

No dia 22/11/2007, às 16:35:07 horas, a autoridade competente da licitação - ELIZABETH
MACHADO - alterou a situação da licitação para homologada.
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Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da Disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.

ROGERIO JAYME
Pregoeiro da Disputa

ELIZABETH MACHADO
Autoridade Competente

VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM
Membro Equipe Apoio

MAURO JOSE FERNANDES
Membro Equipe Apoio

Proponentes:
REIFASA COMERCIAL LTDA
BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
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