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Anexo I - Minuta da Ata de Sessão Pública 

Pregão Eletrônico n° 158/2013-SRP 

 

Encerrada a disputa de lances verificou-se que os valores ofertados para o lote 01 

e 02 ficaram acima do valor estimado no processo. Em seguida os autos do 

processo foram encaminhados ao órgão de origem para realização de novas 

cotações para averiguação de que o valor ofertado pela empresa vencedora 

estava compatível com  o praticado no mercado. Entretanto, em função do 

produto licitado referente ao lote 01 – veículo tipo VAN ou MINIBUS com 16 

lugares não ser mais produzido no mercado, não foi possível a realização de 

novos orçamentos. Contudo, devido a resistência da empresa licitante vencedora 

em reduzir o valor ofertado ao preço orçado recentemente no processo, inclusive 

pela própria empresa licitante, a Pregoeira resolve cancelar o objeto licitado, 

sugerindo ao órgão requisitante a adequação do produto ao mercado para que se 

proceda novamente a licitação resguardando a ampliação de disputa. Com 

relação ao lote 02 – veículo utilitário com capacidade mínima pra 7 lugares, após 

novos orçamentos constatou-se  sobre preço por parte da empresa vencedora. 

Deste modo, houve tentativa de negociação com a empresa, contudo, sem êxito. 

Sendo assim, o lote 02 não será adquirido em virtude do preço ofertado estar 

acima do praticado no mercado. Diante dos fatos, a licitação fica FRACASSADA, 

devendo os autos do processo ser encaminhado ao órgão requisitante para 

reavaliação do objeto para que se inicie nova abertura. Nada mais havendo a 

tratar, a Pregoeira e a Equipe de Apoio encerraram os trabalhos com a lavratura 

desta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada vai assinada por Ela, 

Equipe de Apoio 
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Pregoeira 

 

 

Cristiane Pires Lima Soares 

Equipe de Apoio 

 


