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ATA DE SESSÃO DE PREGÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 016/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2020
REGISTRO DE PREÇO: 006/2020
MODALIDADE: Menor Preço por Item

Às 09h00min horas do dia primeiro de abril do ano de dois mil e vinte
reuniram-se o Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, abaixo identificados e
designados pelo Decreto nº- 4305/2020, para procederem à atividade
pertinente ao Processo Licitatório em referência, do tipo menor preço por item,
que tem por objeto, Registro de Preços para aquisição de veículo zero km,
tipo sedan, com capacidade de mínima 05 lugares, ano/modelo mínimo
2020/2020, para atender a demanda da Secretária Municipal de
Assistência Social nos termo do convenio 887674/2019 do Ministério da
Cidadania, conforme especificações detalhadas no respectivo Edital. Aberta a
sessão, foi feito o credenciamento, da seguinte empresa: PAVEPE PARÁ DE
MINAS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ nº19.807.015/0001-94 neste ato
representado pelo senhor DOUGLAS JUNIO MARCELINO GONÇALVES
inscrito no CPF 056.083.726-70. Em seguida foram rubricados os envelopes
contendo a proposta e documentação passando a fazer a abertura dos
mesmos. Assim, o Pregoeiro e a equipe de apoio iniciaram os trabalhos.
Analisado o preço apresentado, o proponente foi classificado e convocado
para apresentação de lances verbais, de acordo com o disposto nos incisos
VIII e IX, do Art. 4º, da Lei 10.520, de 17-07-2002. Constou-se, contudo que a
empresa PAVEPE PARÁ DE MINAS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ficou
ganhadora do item 01 no valor unitário de R$ 61.450,00 e valor total de R$
122.900,00 (cento e vinte e dois mil e novecentos reais). Atos continuam
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procedeu-se a abertura dos envelopes contendo a documentação de
habilitação do licitante ganhador e constatou-se que a empresa está habilitada
ao certame. O Pregoeiro informou ao representante presente que a falta de
manifestação imediata e motivada do licitante importa na preclusão de direito
de recurso. Consultado o representante da licitante presente, este renunciou a
este direito. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade
superior, cuja planilha de evolução dos lances consta em anexo a esta ata.
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 09h30min. Eu
Júnio Augusto Faria, lavrei o presente registro. Nada mais havendo, foi lavrada
esta Ata, a qual será assinada pelos presentes abaixo relacionados e que seja
o Processo encaminhado à instância superior, para os devidos procedimentos.
Júnio Augusto Faria
Pregoeiro Oficial

Tiago Aloisio Rocha de Matos

Élvio Júnio da Silva

Membros da Equipe de Apoio

Douglas Junio Marcelino Gonçalves
Pavepe Pará de Minas Veículos e Peças Ltda

