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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

PROCESSO LtCITATORIO N":38/2021

pnecÃo PRESENcTAL N':36/2021

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro de 2021, às 09h00, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Felix 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. Wilson Ferraz Leonardo -
Presidente da CPL, Sr. Edson Amaro da Cruz - Secretário da CPL e a Srta. Laiza Júnia Yaz -
Membro da CPL/Equipe de apoio, designados pelo Decreto Municipal No: 35, de 14 de junho de
2021. Como licitante, compareceu a saber a empresa D&E lndústria e Comércio Unipessoal
LTDA CNPJ: 29.107.215/0001-98 representada por seu titular Sr. Kézio Soares Coimbra. O
Pregoeiro abriu a sessão pública dando início à fase de Credenciamento, recebendo os
envelopes de habilitação e proposta, documento pessoal do representante, contrato social,
declaração de inexistência de fato superveniente e de cumprimento dos requisitos de
habilitação. Os envelopes foram protocolados e os documentos apresentados foram
autenticados pela Pregoeiro. Em seguida, o Pregoeiro passou os documentos do
credenciamento para os membros da CPL/Equipe de Apoio e licitante assinarem. Encerrada a
fase de credenciamento, o , envelope . da proposta foi aberto, sendo a mesma rubricada por
todos os presentes e lançada no sistema informatizado deste município, apos a aceitabilidade
da proposta pelo Pregoeiro. Ato contínuo, iniciou-se a etapa competitiva de lances, através de
negociação direta entre Pregoeiro e licitante, buscando reduzir o preço proposto, conforme
mapa de apuração, anexo. Encerrada a negociação, o Pregoeiro abriu c : envelope: de
habilitação, sendo constatado que a empresa D&E lndústria e Comércio Unipessoal LTDA
CNPJ: 29.107.215/0001-98 - CNPJ. 29.107.215/0001-98 atendeu as exigências editálicias,
com ressalva que o veículo possui uma autuação, na data de 25t05t2021, sendo assim será
feita uma certidão onde ele se responsabtliza pelo pagamento caso essa autuação vire multa.o Pregoeiro Oficial deu início à motivação de recursos aos participantes, conforme teza o
lnciso XVlll do artigo 40 da Lei Federal 10.52O\2OO2. O licitante não manifestou

Pregoeiro Oficial
determinou a lavratura da presente ata que depois de lida e aprovada vai por mrm,
equipe de apoio, membros da comissão Permanente de LicitaçÕes e I
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Pelos Licitantes:

D&E lndústria e comércio unipessoat LTDA cNpJ: 29.102.21sl0001-9g
Kézio Soares Coimbra
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Estado de Minas Gerais

VENCEDORES DE PREÇOS STMPLES
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Pregão Presencial No 000036/2021 - 1610912021 - Processo No 000038/2021

Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Vencedor D&E

CNPJ

Endereço

Contato

Ítem

00001 00001 00020744

RIAEC IO UNIPESSOAL LTDA

29.107 .215t0001-98

RUA ASTOLFO SILVA, 130 - CENTRO - MENDES PIMENTEL - MG - CEP: 35270000

3388297050 contato_acontec@hotmail.com

VEÍCULOS DE SEGUNDA MÃO, TIPO PICK-UP
01 (um) veículos de segunda mão, tipo pick-up, carroceria
aberta, ano de fabricação 20í5 ou superior, potência
minima do motor 1.4, combustível flex, câmbio manual;
direçáo hidráulica; capacidade de carga mínima 400 kg,
tampa traseira escamoteável, 0í condutor e 01 passageiro,
revisado e com garantia de g0 dias, para motor, caixa de
marchas. pintura em excelente estado de conservação,
com toda sua documentação 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

0
53.000,00

Total do Fornecedor: 53.000,00

Total Geral: 53.000,00

Emitido Por: EDSON AMARO DA CRUZ
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