ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2018
Aos quatro e dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às oito horas, na
sala de licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória, reuniu-se a
Pregoeira e Equipe de Apoio devidamente constituída pelo Sra. Prefeita, na forma da
para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2018, cujo objeto visa a
“AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO
FURGONETA COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO ORIGINAL DE
FÁBRICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL E PROPOSTA DO
MINISTERIO DA SAUDE Nº 11109.004000/1170-01” . Mostrou interesse em participar
do referido certame, apresentando-se para credenciamento no horário indicado as
seguintes licitantes: H8 VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ sob o n° 19.804.949/0001-72, com sede administrativa na Rua
Calcedônia, nº 7.705, bairro Iguaçu,
Ipatinga/MG, CEP:35.162-041 neste ato
representada pelo senhor Cristiano Guerra Diniz portador do CPF: 049.956.056-65 e
TECAR MINAS AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA pessoa jurídica inscrita no CNPJ
sob o n° 01.739.520/0001-83, com sede administrativa na Avenida Nossa Senhora do
Carmo, nº777, bairro Sion,
Belo Horizonte/MG, CEP: 30330-000, neste ato
representada pelo senhor: Clodomir Genesco de Jesus Costa, portador do CPF:
533.806.146.53.Dando início à Sessão, a Pregoeira recebeu o envelope 01
(Credenciamento), credenciando os representantes das licitantes. Terminado o
credenciamento foi recebido o envelope 02 referente as propostas comerciais e 03
referente a habilitação. Em seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente às
Propostas Comerciais. Após análise houve um questionamento pelo representante da
empresa: TECAR MINAS AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, “sobre o veiculo que
como o comprimento do setor de carga é 1.70cm e onde para colocar uma maca
de 1,80 teria que tirar no mínimo 0,20 cm , trazendo assim menos de 0,45 cm
para o acionamento do ar bag d passageiro, onde o próprio site da Peugeot
contem esta informação”. Sendo assim a Pregoeira decide por suspender a sessão,
para análise das propostas, bem como especificações técnicas. Todas as informações
posteriores
referente
ao
certame
serão
enviadas
pelos
emails;
cristiano@doverpeugeot.com.br e
clodomir.costa@tecar.com.br. Em nada mais
havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após
lida e aprovada, vai assinada por quem de direito.
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