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TERRA DA MAN GA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 005/2019, 
PREGAO PRESENCIAL No 01/2019. 

DECISAO: 

I. Adoto o Parecer da Procuradoria JurIdica de fis. 185/189 e o RelatOrio 
da Comissao de Lieitaçäo - Pregoeira e Equipe de Apoio, de fis. 191/193, ambos na sua integridade, 
acoihendo-os como razào de decidir. 

H. Julgo procedente/acolho o recurso interposto pela empresa KO! 
COMERCIO DE VEICULOS E PEAS LTDA - CNPJ/MF sob o fl.0  08.982.781/0001-79, 
constante de fis 164/174, contra a decisao da comissäo alegando que a licitante vencedora Toyota 
do Brasil Ltda, desatendeu a exigncia minima de poténcia do veiculo em relaçao ao tipo de 
combustivel - gasolina. Instruindo as suas razOes recursais a ernpresa recorrente apresentou cópia 
do manual do veiculo Corolla XEi (exatarnente o modelo ofertado pela recorrida) que descreve 
poténcia do veiculo com gasolina 105 kw a corn álcool 113 kw, o que segundo a converso 
Quilowatis em Cavalos-força, apresentada pela recorrente, não impugnado pela recorrida, resulta 
ern 140,81 e 151,54 Cavalos-força respectivamente, poténcia inferior a exigida no itemlsubitem 3 
e 3.1 do Terrno de Referéncia Anexo I - que interou  o Edital, em razäo do obj eto da !icitaçao 
ser a "C0IvIPRA/AQUISIcAO DE UM VEICULO SEDAN ZERO QUILOMETRO, 
ANO/MODELO 2019, MOTOR FLEX, POTENCIA DE NO MINIMO 153 CAVALOS, 4 
PORTAS, CAPACIDADE PARA CNCO PASSAGEIROS, de acordo corn as condiçOes 
estabelecidas neste Edital, seus Anexos e conforrne especificaçOes e condiçOes contidas no Termo 
de Referenda (ANEXO I) e Planilha de Custo ANEXO VII) que fazem parte integrante do 
presente Edital". 

Ill. Declaro desciassificada a empresa TOYOTA DO BRASIL LTDA 
- CNPJ 11.0  59.104.760/0003-53 por descumprimento no item/subitem 3 e 3.1 do Anexo 1— Tenno 
de ReferCncia, quo em suas especificacoes consta exigêricia de potência "entre 153 cv (A) 150 cv 
(0) 5200 rpm e 155 cv (A) 150 cv (G) a 6300 rpm", uma vez qua a Proposta apresentada pela 
licitante vencedora foi omissa em relaçao a poténcia corn o combustivel gasolina, pois o documento 
apresentado por e!a constante de fis. 114, ao tratar das especificaçOes técnicas, descreve apenas a 
poténcia do veicu!o ofertado (cv/rpm) como "153,6/5800 (abasteeido 100% com etanol)". 

IN. Em consequéncia da decisao contida nos pontos II a III acima, fica 
reclassificadalc!assificada para continuidade do processo licitatOrio na seguinte ordem: Primeiro 
IIloQr - vpnepdnrn, Iftu! ('tuMvuflfl 111. v1i4riji;ns F. Press I,TDA— ingerit9 no 

V. Scm prejuizo, determino a continuidade do processo de licitação, corn 
designacao do din 27 de junho de 2019 as 09:30 horas, para abertura do envelope de habilitaçäo 
nos termos do editai a seus anexos, convocando-se os interessados para participarem da sessão 
designada. 

Intime-se a Publique-se. 

Jardinopolis, 1! dejunho de 2019. 

MaioSisH 
Pregoeira 	 Presidente da Cámara Municipal de Jar 	polis-SP. 


