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Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/221

Processo nº: 04.001186.18.69

Objeto: Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, incluindo o empréstimo, em regime de comodato, dos
sistemas de armazenamento e distribuição do gás para atender a demanda dos restaurantes populares da Subsecretaria
de Segurança Alimentar e Nutricional/SUSAN/PBH.

Em 28/09/18, o licitante SOS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
4.100.000,00. Em razão de o valor ofertado estar acima do valor aprovado para esta contratação, nos termos art. 4º, inciso
XVII da Lei Federal n. 10.520/02, foi solicitada a empresa a possibilidade de apresentação de nova proposta mais
vantajosa ao Município.

Em resposta, conforme mensagem postada no Chat de Mensagens do lote, o licitante SOS DISTRIBUIDORA DE GÁS
LTDA solicitou declínio de sua proposta sob a alegação que com a nova política de reajustes mensais adotada pela
Petrobrás, uma nova proposta seria inviável.

Em 28/09/18, o licitante SOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA foi desclassificado por ofertar valor superior ao aprovado
para esta contratação.

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSSADO.

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/221

Processo nº: 04.001186.18.69

Objeto: Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, incluindo o empréstimo, em regime de comodato, dos
sistemas de armazenamento e distribuição do gás para atender a demanda dos restaurantes populares da Subsecretaria
de Segurança Alimentar e Nutricional/SUSAN/PBH.

Homologo o procedimento licitatório que resultou FRACASSADO, conforme documentos juntados aos autos, para
que produza seus efeitos legais e jurídicos.

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística
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