ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Pregão Presencial nº 018/2020
Processo Licitatório nº 249/2020
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de 04 (quatro) Veículos Zero Kilômetro,
05 lugares, 04 portas, Ano/Modelo 2020/2021, Motor Flex 1.0, Cor Branca, destinados
a Secretaria de Saúde e Secretaria de Administração do município.

No dia 07 de Agosto de 2020, às 10h00 horas, na sala reservada ao Pregão, na sede da
Prefeitura Municipal de Heliodora/MG, situada na Praça Santa Isabel, nº 18, Centro, o
pregoeiro, Sr. DEJAIR BATISTA DE AGUIAR e os membros da equipe de apoio, JONAS RODRIGUES e
WELINGTON TADEU CADONI FERNANDO, (nomeados pela portaria de nº 002/2020), e na presença do
Prefeito Municipal, iniciaram o julgamento do processo licitatório. Aberta a sessão,
procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelo interessado presente, visando à
comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos
de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:
CREDENCIAMENTO - REPRESENTANTES DAS EMPRESAS
- SMART COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ 29.398.604/0001-10, representado por LUCAS DE
SOUZA,

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. Em seguida colheu-se assinatura do
representante da licitante na lista de presenças, recebeu as declarações do licitante de que
atendem plenamente os requisitos de Habilitação, bem como Declaração de ME e EPP que
pretendem fazer uso dos benefícios estabelecidos pelos artigos 42 a 45, da Lei Complementar
123/2006, estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de
Habilitação, respectivamente. Ato contínuo, foi aberto o Envelope contendo a Proposta e, com
a colaboração do membro da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade dos
objetos, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital.
Em seguida, o Pregoeiro informou o preço da proposta inicial de R$ 54.900,00 o valor
unitário dos itens, e após negociações chegou-se ao preço final de R$ 53.500,00 o valor
unitário do item, assim a sequência de ofertas de lances segue em anexo a esta ata.
Neste momento, o Prefeito Municipal contestou o valor, dizendo que o valor final da proposta
estava alto, acima o valor de mercado, e solicitou do Pregoeiro o cancelamento do certame.
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Com o cancelamento do certame, o Senhor Pregoeiro encaminhará os autos para publicação. Nada
mais a constar, após lida e achada conforme, esta ata vai assinada por todos os presentes.

ASSINAM
Pregoeiro e Equipe de Apoio

DEJAIR BATISTA DE AGUIAR
Pregoeiro

WELINGTON TADEU CADONI FERNANDO

JONAS RODRIGUES

Representantes das Empresas

SMART COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
LUCAS DE SOUZA
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