Departamento de Compras e Licitações

Ata do Processo Administrativo nº 0217/2018
Pregão Presencial n° 034/2018

Aos 08 (oito) dias do mês de junho do ano de 2018, às 08:30 horas, na sala
de licitações da Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas, fizeram-se
presentes o Pregoeiro e a equipe de apoio, integrantes da Comissão
Permanente de Pregão, abaixo assinados, nomeados pela Portaria n.º 004/2018,
para conduzirem a Sessão Pública referente ao Pregão Presencial 034/2018. O
Pregoeiro deu como aberta a Sessão Pública, procedendo-se ao
credenciamento dos representantes e posteriormente a abertura dos envelopes
contendo as Propostas de Preços. Neste momento houve questionamentos
acerca de algumas propostas, sendo que vários representantes não
concordaram com a decisão do Pregoeiro, iniciando-se discussões acirradas,
quando o Pregoeiro resolveu suspender a Sessão para o almoço. No retorno, às
13:00 horas, muitos representantes de empresas reafirmaram a discordância
com a decisão do Pregoeiro, iniciando-se nova rodada de debates e
discussões, sendo que às 14:15 a sessão foi suspensa pelo fato de que inúmeros
representantes evadiram-se da sala de licitações aguardando uma viatura
policial para lavratura de Boletim de Ocorrência. A Sessão ficou suspensa por
mais 30 (trinta) minutos após a Polícia Militar realizar o seu trabalho, quando os
licitantes retornaram e a fase de lances foi iniciada. A Sessão foi novamente
suspensa às 17:00 horas, sendo remarcada nova data para reabertura da
Sessão, sendo, de comum acordo, marcada para às 08:30 horas do dia 15 de
junho de 2018. Estando tudo justo e nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião, lavrada á presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi
devidamente assinada pelos presentes, ressaltando que o representante da
empresa Calixto e Marques ausentou-se antes da lavratura da presente Ata,
assinando o Termo de Desistência Recursal.
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