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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
PROCESSO LICITATORIO N" :42t2021

PREGÃO PRESENCIAL N":40/2021

Ao 05 (cinco) dia do mês de outubro de 2021, às 09h00, na Sala da Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, situada na Rua Frei lnocêncio, 236 -
Centro - São Félix de Minas/MG, foi instalada a sessão de julgamento da licitação em
epígrafe, cujo objeto é a aquisição de veículos, tipo Pick-Up, de segunda mão, para atender
as necessidades do municÍpio de São Félix de Minas - MG. Nesta sessão, fizeram-se
presentes o Pregoeiro Oficial Sr. Fernando Paulino Rosa, Sr. Edson Amaro da Cruz -
Secretário da CPL e a Sr. Wilson Ferraz Leonardo - Presidente da CPL, designados pelo
Decreto Municipal No: 35, de 14 de junho de2021. Como licitante, compareceu a saberà Sr":
Lucilene Carvalho dos Santos, portadora do CPF:101.701.656-98 e RG: MG-16.742202. O
Pregoeiro abriu a sessão pública dando início à fase de Credenciamento, recebendo os
envelopes de habilitação e proposta, documento pessoal do licitante, documento do veiculo,
declaração de idoneidade, declaração de inexistência de fato superveniente e de
cumprimento dos requisitos de habilitação. Os envelopes foram protocolados e os
documentos apresentados foram autenticados pelo Pregoeiro. Em seguida, o Pregoeiro
passou os documentos do credenciamento para os membros da CPUEquipe de Apoio e
licitante assinarem. Encerrada a fase de credenciamento, o envelope de proposta foi aberto,
sendo a mesma rubricada por todos os presentes e lançada no sistema informatizado deste
município, após a aceitabilidade da proposta pelo Pregoeiro, iniciou-se a etapa competitiva de
lances, através de negociação direta entre Pregoeiro e licitante, buscando reduzir o preço
proposto, conforme mapa de apuração em anexo. Encerrada a negociação, o Pregoeiro abriu
o envelope de habilitação, sendo constatado que à SÉ: Lucilene Carvalho dos Santos,
atendeu todas as exigências editálicias. O Pregoeiro Oficial deu início à motivação de recurso
ao participante, conforme reza o lnciso XVlll do artigo 40 da Lei Federal 10.52012002. O
licitante não manifestou descontentamento com o certame. FERNANDO PAULINO ROSA -
Pregoeiro Oficial determinou a lavratura da presente ata que depois de lida e aprovada vai
assinad
licitante

a por mim, u de apoio, membros da Comissão Perma Licitações e

AULINO ROSA CRUZ WILSON LEONARDO
oeiro Oficial Secretário da CPL dente da CPL

Licitantes

LUCIENE CARVALHO
CPF:101 .701 .656-98

SANTOS

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - GNpJ: 0,1.613.12110001-71
www. saofe lix. m g. g ov. br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS

Estado de Minas Gerais

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES
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Pregão Presencial No 000040/2021 - 0511012021 - Processo No 000042/2021

Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Vencedor

CPF

Endereço

Contato

Ítem Lote

00001 00001 00020780

LUCILENE CARVALHO DOS SANTOS

101.701.656-98

RUA ENGENHEIRO LINDEMBERG, 89 - CENTRO - TEOFILO OTONI - MG - CEP:

3388782306 lucilenecarvalhoto@hotmail.com

VEÍCULO DE SEGUNDA MÃo, TIPo PIcK-UP
01 (um) veículo de segunda mão, tipo pick-up, carroceria
aberta, ano de fabricaçáo 2015 ou superior, potência
mínima do motor 1.4, combustÍvel flex, câmbio manual;
direçáo hidráulica; capacidade de carga mínima 400 kg,
tampa traseira escamoteável, 01 condutor e 01 passageiro,
revisado e com garantia de 90 dias, para motor, caixa de
marchas. pintura em excelente estado de conservação,
com toda sua documentaçâo regularizada, de acordo com
exigências do departamento de trânsito (detran), sem
reserva de domÍnio, disponível para transferência de forma
imediata

UN '1,00 53.000,00
53.000,00

Total do Fornecedor: 53.000,00

Total Geral: 53.000,00
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Emitido Por: FERNANDO PAULTNO ROSA
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