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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 
ENVELOPESDE DOCUMENTOS E PROPOSTAS 

DATA: 12 de dezembro de 2017 
HORÁRIO: 15h00. 
LICITAÇÃO N.° 003/2017 — Pregão Presencial (Credenciamento, Análise de 
Propostas, Lances Verbais, Habilitação e Adjudicação). 

OBJETO: Aquisição de 01 (UM) AUTOMÓVEL NOVO com ALIENAÇÃO 
SIMULTÂNEA de 01 (UM) automóvel usado. 

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, a' partir das 15 
horas, no Plenário do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá, 
fizeram-se presentes a Pregoeira Sheila Semoni Lima do Carmo e membros da 
Comissão de Licitação, Sr. José Anderson Carvalho Brasil e Sr. Claudionor 
Pinheiro Dias abaixo assinados, nomeados pela Portaria n° 60/2017, para 
conduzirem SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão n° 003/2017, com a 
finalidade de selecionar a melhor proposta para o objeto supracitado. Foi dado 
publicidade da presente licitação através de publicação. em jornal de grande 
circulação, diário oficial do estado, mural do CRM/AP, além da divulgação no 
portal do CRM/AP www.crmap.org.br. DO COMPARECIMENTO: aberta a 
sessão constatou-se a presença das empresas: AMAUTO AMAPÁ 
AUTOMOVEIS LTDA; NORTE COMERCIO & SERVIÇOS; e MOSELLI 
VEICULOS LTDA. A pregoeira deu inicio à sessão esclarecendo a ordem dos 
trabalhos, os aspectos legais e os procedimentos que serão desenvolvidos no 
decorrer da sessão. DO CREDENCIAMENTO: Aberto a fase de 
credenciamento, a comissão verificou o cumprimento ao item 3, estando as 
empresas licitantes presentes devidamente credenciadas. Encerrando a fase 
de credenciamento a pregoeira deu inicio ao recebimento dos envelopes das 
PROPOSTAS DE PREÇO: Dando continuidade pediu aos participantes e 
membros da comissão para rubricassem os envelopes de propostas no lacre, 
deu-se inicio à valores a saber: AMAUTO AMAPÁ AUTOMOVEIS LTDA, 
apresentou os valores, veiculo novo: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), 
Valor veiculo usado: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), totalizando o valor a 
ser pago de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), atendendo o item 5.2, item 
b) do edital. A empresa NORTE COMERCIO & SERVIÇOS, apresentou o valor 
do veiculo novo: R$ 118.900,00 (cento e dezoito mil e novecentos reais) não 
apresentou valor para o veiculo usado e nem as especificações técnicas, sendo 
desclassificada conforme item 5.2, item b). A empresa MOSELLI VEICULOS 
LTDA apresentou o valor para veiculo novo de R$ 119.990,00 (cento 
dezenove mil novecentos e noventa reais), e para veiculo usado no valor de 
17.000,00 (dezessete mil reais), porém não informou o valor da diferença a ser 
paga, sendo desclassificada por não atender o item 5.2: item b) do edital. A 
pregoeira convidou o autor a da proposta selecionada a formular lance, onde 
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passou a negociar o valor, visando atender o menor preço com o objetivo de 
obter melhor proposta para a administração, com base na media de preço 
praticado no mercado e examinado aceitabilidade de menor preço. A etapa de 
lance restou prejudicada, por só haver uma empresa habilitada, porém a 
empresa AMAUTO AMAPÁ AUTOMOVEIS LTDA, concedeu o valor R$ 
100,00 (cem reais) de desconto, totalizando o valor a ser pago de 102.900,00 
(cento e dois mil e novecentos reais). DA HABILITAÇÃO: A seguir foi aberto o 
envelope contendo a documentação da empresa AMAUTO AMAPÁ 
AUTOMOVEIS LTDA, que teve menor proposta aceita, estando legalmente 
habilitada para o presente certame do processo licitatório. Após a leitura da 
ATA a pregoeira finaliza e comunica as licitantes, que se quiserem recorrer 
devem manifestar imediatamente a intenção. A empresa MOSELLI VEICULOS 
LTDA, apresentou interesse em recorrer em função da mesma ter informado os 
valores dos objetos I e II, não colocando a diferença do valor a ser pago, por 
achar irrelevante e que já estaria subentendido o valor a ser pago da diferença, 
abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de 
memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados a apresentar 
contra razões igual ao número de dias que começarão a correr no termino do 
prazo recorrente, sendo seguro visto imediato aos autos. Enfatiza também que 
a ausência de manifestação imediata da licitante importará na renúncia ao 
direito de recurso a adjudicação do objeto do certame pela pregoeira a licitante 
vencedora e o encaminhamento do processo a autoridade competente para 
homologação. Não havendo mais nenhuma observação digna de registro, 
encerra-se a reunião às 16:34 horas com lavratura da ata que vai assinada 
abaixo pelos membros e licitantes presentes. 

Shageffi 'Souza 
Pregoeira 
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