PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ/MF 18.192.260/0001-71

DESPACHO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO LICITATÓRIO nº 018/2020
PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 013/2020
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
LAGAMAR.

Considerando o pedido de reajuste de valor no fornecimento dos itens 006 - CIMENTO
COMUM CP2 - Saco com 50kg; 018 - MEIO TIJOLO CERÂMICO - Tamanho: 20x25cm e 019 TIJOLO CERÂMICO - Tamanho: 10x20x25cm, enviado pela empresa Valmir Braga Demétrio ME;
Considerando que nos itens 006 e 019 as empresas que ficaram em segundo lugar na
classificação dos lances não tiveram interesse em fornecedor os produtos pelo valor de seus últimos
lances ofertados, conformes e-mails em anexo;
Considerando que no item 018 o valor de reajuste solicitado pela empresa Valmir Braga
Demétrio - ME está abaixo dos valores ofertados pelas empresas que ficaram em segundo lugar na
classificação dos lances;
Considerando que o pedido de reajuste encaminhado pela empresa Valmir Braga Demétrio ME está devidamente justificado através de Notas Fiscais de compra, comprovando assim o
aumento em seu preço de custo;
Considerando também que em todos os itens, o valor de reajuste solicitado pela empresa
Valmir Braga Demétrio - ME está acima do valor médio das cotações realizadas pelo setor de
Compras para a instrução do referido Processo Licitatório, porém considerando ainda a grave crise
que o mundo inteiro está passando por causa da pandemia do Coronavírus COVID-19, e que todos
os produtos sofreram um grande aumento no preço de mercado fora do esperado, valores esses que
subiram somente após a realização da referida cotação que foi feita antes da pandemia, sendo
inviável optar por abrir um novo Processo Licitatório, pois seria necessário cumprir todos os
trâmites legais e prazos exigidos na Lei Federal nº 8.666/93 para executá-lo, além dos custos
financeiros para a sua elaboração;
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DETERMINO que seja realizada nova cotação de preços com os fornecedores para analisar
o atual preço de mercado dos referidos itens e que após seja feita uma melhor análise do pedido de
reajuste de valor conforme requerimento da empresa VALMIR BRAGA DEMÉTRIO - ME.

Prefeitura Municipal de Lagamar - MG, 19 de Outubro de 2020.

___________________________________________
CRISTIANO ANTÔNIO TIAGO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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