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ATA DA SESSÃO
PROCESSO N.º 08/2016
PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2016
Objeto: prestação de serviço de transporte de passageiros para o Município de Gonzaga.
Às 14h00 do dia 29 de março de 2016, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Gonzaga MG, reuniram-se publicamente a Pregoeira, Srta. Renata Socorro da Silva e a Equipe de Apoio,
composta pelo Sr. Everaldo de Souza Magalhães e pelo Sr. Felipe Marcus Gonçalves dos Santos,
designados pela Portaria nº 22/2016, de 04/01/2016, para os procedimentos inerentes à Sessão do
Pregão em epígrafe, conforme o Edital respectivo e seus Anexos. O presente edital teve a devida
publicação na Imprensa Oficial. A Pregoeira deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a
sistemática da modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão
desenvolvidos no decorrer da Sessão. Iniciado o credenciamento, compareceu apenas a seguinte
empresa: Translucas Ltda. Depois de analisados os documentos apresentados para
credenciamento, conforme credencial anexa, após analise e rubrica de todos, a Pregoeira recebeu da
licitante credenciada os envelopes contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo os
Documentos de Habilitação. Ato contínuo, iniciou-se a abertura do envelope - Proposta de Preços,
devidamente rubricados pelo representante presente, Pregoeira e Equipe. Após o respectivo exame,
a empresa participante teve sua proposta anunciada em voz alta a todos os presentes, nos termos
das propostas anexas. Dando continuidade ao certame, foi solicitado à empresa classificada,
conforme critérios estabelecidos no Edital, para que apresentasse menor preço, de acordo com cada
item. Em seguida, negociada a redução do preço da menor oferta, a Pregoeira considerou que os
preços obtidos são muito elevados, haja vista que o menor lance obtido do único item cotado, qual
seja, transporte de passageiros linha intermunicipal foi R$5,80 (cinco reais e oitenta centavos),
conforme histórico anexo. Todavia, a média obtida através dos orçamentos foi R$4,27 (quatro reais e
vinte e sete centavos). Em face disso, visando a obtenção de um melhor preço, a Pregoeira declarou
o presente processo FRUSTRADO, em razão do alto valor, para a realização de um novo certame.
Em seguida, foi indagado aos representantes das licitantes presentes se havia mais alguma
observação a ser feita, em especial, se havia o interesse na interposição de recurso, sendo obtida
resposta negativa. Procedeu-se a devolução do envelope 02-habilitação da empresa participante.
Nada mais havendo a registrar, encerrou-se a reunião e assim lavrou-se a presente ata que, após
lida, se aprovada, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e representantes das licitantes
presentes. Publique-se o resultado deste, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Gonzaga
(Lei Nº 018/97, de 20/08/1997) e comunique-se aos interessados. Gonzaga, 28 de março de 2016.
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