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PROC ESSO LICITATORIO N" :1212021

PREGÃO PRESENCIAL N":í 112021

:/

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2021, às 13h00, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, situada na
Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro - São Felix de Minas /MG, foi instalada a sessão
de julgamento da licitação em epígrafe, cujo objeto é Prestação de serviços de
assessoria e consultoria em desenvolvimento Municipal, efetuar levantamentos de
apuração do VAF (valor adicionado Fiscal), do ano base de 2020, ano de exercício
2021 . Nesta sessão, fizeram-se presentes o Pregoeiro Oficial Sr. Milton [\Iendes
Botelho, Sr. Wilson Ferraz Leonardo - Presidente da CPL, Sr. Antônio Fernando de
Miranda- Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal No: 05, de 12 de abril
de 2021. Como licitante, compareceu a saber: a empresa: Lister Sociedade
lndividual de Advocacia CNPJ. 21.102.653/0001-51 Representada por Joaquin Lister
Gonçalves. O Pregoeiro abriu a sessão pública dando início à fase de
Credenciamento, recebendo do Licitante, os envelopes de habilitação e proposta,
copia da CNH do sócio, contrato social consolidado e a certidão de registro na
ordem dos advogados do Brasil. 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 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 planilha de
vencedores de preços simples, anexa. Encerradas as negociações, o Pregoeiro
abriu-se o envelope de habilitação, sendo constatado o atendimento às exigências
editalícias. O Pregoeiro declarou vencedora a empresa Lister Sociedade lndividual
de Advocacia CNPJ :21.102.653/0001-51. O pregoeiro oficial deu inicio à motivação
de recursos ao participante, conforme reza o inciso XVlll do artigo 40 da lei federal
10.52012022. O licitante não manifestou descontentamento com o certame, motivo
pelo qual o pregoeiro adj o objeto da licitação à citada empresa. Todos os
documentos foram lo licitante presente, o pregoeiro e demais membros
da equipe de apoio Eu MILTON MENDES BOTELHO- pregoeiro oficial,
determinei a lav ata que depois de lida e a a vai ser
assinada por mi de apoio, membros da nente de
licitações e licita

MILTON LHO WILSON LEONARDO
Pregoeiro /Eq ipe de apoio Presidente da CPL

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 0', .6'l.3.12110001-71

www-saofelix.mg.gov.br
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DE MIRANDAANTÔNIO

Membro CPL

Pelo Licitante:

\- LISTER SOCI E INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 21.102.653/0001 -51

Joaquim Lister Gonçalves

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121t000,|-11

www saofelix.mg. gov. br
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FL. JPREFETTURA IIIUNICIPAL DE SÃO FÉLX DE MINAS

Estado de Minas Gerais

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES
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Pregão Presencial No 00001í12021 -2610412021 - Processo No 0000í2/202í

Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Vencedor

CNPJ

Endereço

Contato

Item

00001 00001 00001226
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LISTER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

21.102.653t0001-51

Rua Quatoze, 163 - llha dos Araújos - GOVERNADOR VALADARES - MG - CEP: 35020720

3388044660 liisteradv@yahoo.com.br

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E

CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
prestação de serviços de assessoria e consultoria em
desenvolvimento municipal, efetuar levantamentos de
apuração do vaf (valor adicionado fiscal) do ano base de
2020, ano de exercÍcio 2021, relalivo a movimentação
econômica dos contribuintes e produtores rurais, que
servirá de base para fixação do índice do icms do ano
seguinte, bem como aferir coletadas em campo com as
informações da base de dados da sef/mg com o intuito de
melhor índice de repasse de cota parte de icms do
municÍpio; assessorar o município no acompanhamento e
na elaboraçáo de relatórios aos órgãos competentes nos
critérios do icms solidários em conformidade com a lei
n"'l 2. 040/1 995, alterado pela lei n' 1 3. 803/2009, referente
aos critérios: populaçáo; educação; produçáo de alimentos;
programa
saúde da familia; saúde per capita; receita própria;
patrimônio cultural, esporte e turismo. a empresa deverá
elaborar todas as legislações necessárias para a
implantaçáo das políticas públicas dos critérios acima
mencionados, bem como elaborar os relatórlos em
conÍormidade a legislaçáo específica dos critérios citados
bem como apresentar os relatórios em conformidade aos
prazos estipulados nas resoluçôes ou decretos emitidos
pelo estado de minas gerais.

SE 8,00 2.000,000 16.000,00

Total do Fornecedor: 16.000,00

Total Geral: 16.000,00

Emitido Por: EDSON AMARO DA CRUZ
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