
Consulta Ata do Pregão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 62/2022

Às 09:00 horas do dia 31 de maio de 2022, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal 01/2022 de 04/01/2022 para, em atendimento às disposições contidas no
Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 03 , realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 62/2022. Objeto:
Aquisição de 5 (cinco) Veículos Básicos Sem Acessibilidade para Utilização nas Unidades da SMASH e Entidades (CRAS I,
CRAS IV, CREAS I, Unidade de Acolhimento à Mulher Vítima de Violência Rosalina Maria Rodrigues e APAE), relativos à
Emenda Parlamentar nº 202171260010, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I – Termo de
Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas
no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por
caracterizar-se “licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: Automóvel
Descrição Complementar: Veículo popular automóvel, tipo hatch. Características: 0 (zero) Km, ano/modelo, igual ou
superior a data da compra; fabricação nacional, popular para 5 (cinco) pessoas, incluindo o motorista, 4 (quatro) portas
laterais, 1 (um) porta-malas com volume mínimo de 280 (duzentos e oitenta) litros, motor potência: 1.0, potência
mínima 75CV ou superior, cor sólida branco, direção hidráulica original de fábrica, câmbio mecânico manual com 5
marchas, injeção eletrônica, sistema de freios ABS nas quadro rodas originais de fábrica, lavador e limpador frontal e
traseiro, desembaçador de vidros traseiro, espelhos retrovisores com controle manual interno, revestimento dos bancos
em tecido, cintos de segurança traseiros laterais de 03 (três) pontos, para-choques na cor do veículo, ar-condicionado
original de fábrica, com controle manual ou automático, travas e vidros elétricos originais de fábrica, no mínimo, nas
portas frontais; sistema de chave antifurto original de fábrica, pneus aro 14 ou superior, estepe com as mesmas
dimensões, tapetes de borracha para o interior e em carpete para o porta-malas, para-sol biarticulado [...] Demais
Características conforme Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 348.333,3500 Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 50,00
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

HENRIQUE ROBERTO ARRUDA MENEGUELI 
Pregoeiro Oficial

ANA PAULA CASTRO FLORES 
Equipe de Apoio
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