
Pregão Presencial n.º 01/2015 

 

Ata de reunião n.º 1 

 

   Às quatorze horas do dia 5 de novembro de 2015, foi aberta na sede da Associação 

Mountain Bike BH de Ciclismo reunião para sessão pública de pregão presencial. Aberta a sessão, 

nenhum interessado em participar do certame se apresentou. Na oportunidade, após realizar 

diligências perante as lojas de Belo Horizonte que atuam no mercado de bicicletas e distribuidores e 

importadores de peças, foi constatada a dificuldade dos comerciantes em obter perante os 

distribuidores e importadores as peças nas especificações e quantidade contida no termo de 

referência. Além disso, a recente instabilidade do dólar motivou a redução das importações e 

pedidos dos varejistas em razão da imprevisibilidade do preço final. Por fim, os pneus da marca 

Schawlbe não estão sendo encontrados no mercado nacional, o que dificulta a elaboração de ofertas 

com pneus com esta especificação ou elaboração de propostas apresentando marcas com 

características similares. Desta forma, com o objetivo de aumentar a competitividade do certame e 

viabilizar a contratação dos itens previstos no edital deste pregão, o pregoeiro determinou as 

seguintes providências: 1) alteração do critério de julgamento da licitação, modificação de menor 

preço global para menor preço por item; 2) alteração do item 1.2. do edital que passará a ter a 

seguinte redação: “1.1. A licitação formada por um grupo contendo 4 itens, conforme tabela 

constante no Termo de Referência, devendo oferecer proposta para cada item, sendo permitida 

apenas para um item previsto no edital.” 3) alteração da especificação e quantitativo dos itens 3 e 4 

do termo de referência da seguinte forma: “item 3: especificação Pneus Race King ProTrection 

Continental 29x2.2. ou similar com peso de até 660 gramas com armação de kevlar camada de 

proteção contra furo, 15 unidades; item 4: especificação Pneus X King ProTection 29x2.2 ou ou 

similar com peso de até 660 gramas com armação de kevlar e camada de proteção contra furo.” 4) 

designo o dia 16 de novembro de 2015, às 18:00 para realização de nova sessão pública, 

promovendo as alterações necessárias no edital. 5) Promova-se nova publicação do edital e 

alterações necessárias no portal mountainbikebh.com.br. Encerrados os trabalhos, foi lavrada a 

presente ata que vai assinada pelo pregoeiro e presidente da associação Mountain Bike BH de 

Ciclismo. 


