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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, às 9h, na sala 01 da 
Companhia Carris Porto-Alegrense, situada na Rua Albion, nº 385, Porto Alegre, RS, 
reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria 11111-189 datada de 
02 de julho de 2010, para dar prosseguimento ao certame em epígrafe. Presentes os 
representantes dos consórcios, conforme quadro abaixo, o Pregoeiro declarou aberta a 
sessão: 
 

Nº Consórcio Representante 

1 Comil Ônibus S.A. e Scania Latin América Ltda. Diego da Silva Braga 
2 Mecasul Auto Mecânica S/A e Marcopolo S/A Gilvano Michelon 

 
Em seguida, o pregoeiro proferiu o resultado da avaliação da documentação do vencedor 
e declarou o consórcio Comil Ônibus S.A. e Scania Latin América Ltda. inabilitado por não 
ter apresentado prova de regularidade junto à fazenda municipal, conforme alínea “e”, do 
item 5, do edital. Na seqüência, o segundo colocado, o consórcio Mecasul Auto Mecânica 
S/A e Marcopolo S/A foi intimado pelo pregoeiro a negociar o valor ofertado, sendo que o 
licitante manteve o valor. Procedeu-se à verificação da documentação e foi considerada 
habilitada. Os documentos foram passados aos presentes para vistas, análise e rubrica. 
Logo após, o pregoeiro adjudicou o objeto da licitação em epígrafe ao consórcio Mecasul 
Auto Mecânica S/A e Marcopolo S/A. Foi concedida oportunidade aos licitantes para 
manifestação motivada quanto à interposição de recurso, na qual o consórcio Comil 
Ônibus S.A. e Scania Latin América Ltda manifestou interesse quanto à interposição de 
recurso, quanto a sua inabilitação, alegando estar habilitado pelo documento 
apresentado. Abriu-se o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação da interposição 
de recursos. O Pregoeiro encerrou a sessão da qual foi lavrada a presente ata, que vai 
devidamente assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e representantes presentes. 
 
Comissão: 
 
Silvanea V. Dos S. da Silva       Josiane F.Lopes Gomes         Algari de Almeida 
              Eq. Apoio                            Eq. Apoio                           Pregoeiro 
 
Licitantes: 
 
1._____________________________   
 
 
2._____________________________ 
 
 


