
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA RELATIVA AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022- PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 001/2022 

 

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 
10hs00min (dez horas), na sala do setor de licitação, a Pregoeira, Sra. Leiriane 
Luma e Silva, juntamente com os membros da Comissão de Apoio ao Pregão, 
constituídos pela Portaria 014/2022, reuniram-se com vistas à abertura das 
propostas relativas ao Pregão Presencial n° 01/2022, Processo n° 010/2022, 
Registro de Preços n° 005/2022, Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a 
aquisição de veículo zero km, para atender. as necessidades do consórcio, cujo 
teor foi publicado no site eletrônico do consórcio e em jornal de grande 
circulação regional (Tribuna de Minas), em 01 de Junho de 2022, conforme 
extrato de publicação anexado aos autos do processo. 
Aberta a sessão verificou-se a presença da licitante interessada pelo certame, a 

seguir descrita, a qual entregou seus envelopes de “proposta”, “documentação” 

e apresentou credenciamento, conforme delineado no edital: 

 

NOME COMPLETO / CNPJ ENDEREÇO REPRESENTANTE 

CPF 

DIJON AUTOMOVEIS LTDA 

CNPJ:07.675.625/0003-64 

AVENIDA DOS EX 

COMBATENTES, Nº 1415- 

BAIRRO SANTA LUZIA- CEP 

36.506-014- UBÁ-MG 

RENATO SEMÊDO MATTOS 

CPF 043.735.726-07 

 

Cumpre salientar que a licitante credenciada não é Microempresa ou empresa 

de pequeno porte, contudo por não haver demais interessados e prezando pelo 

princípio da economicidade e eficiência foi credenciada.  

 

Ato contínuo passou-se a abertura do envelope de proposta sendo verificado o 

valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). Em negociação com o licitante 

o mesmo disse que a menor proposta que consegue oferecer é R$ 66.390,00 

(sessenta e seis trezentos e noventa reais), pois em decorrência da pandemia 

do coronavírus os preços estão sofrendo uma variação muito expressiva de um 

mês para o outro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante do exposto a pregoeira juntamente com a comissão de apoio decide 

desclassificar a proposta da licitante, visto que o valor da proposta apresentada 

se encontra acima do valor de referência, e por conseguinte declara a licitação 

fracassada, remetendo os autos do presente processo para autoridade superior. 

 

Ao questionar a licitante se existe intenção de interpor recurso a mesma, disse 

que não há intenção. 

 

Dando sequência aos trabalhos, a Pregoeira procedeu à leitura da ata, que foi 

achada conforme, e segue devidamente assinada pelos presentes.  

 

Nada mais havendo a acrescentar, foi encerrada a reunião às 10:45hs (dez horas 

e quarenta e cinco minutos).  

 

 

Leiriane Luma e Silva                                             Vinicio Mauricio de Morais 

           Pregoeira                                                          Apoio Pregão  

 

Vicente de Paulo Afonso                       Denise Vieira Marques da Costa 

   Apoio Pregão                            Apoio Pregão 
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