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Pregoeiro oficial determinou a lavratura da presente ata que
assinada por mim, equipe de apoio, membros da comissão
licitantes presentes
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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

PROCESSO LICITATORIO N' :23t2021

PREGÃO PRESENCIAL N':22 12021

Aos 23 (vinte) dias do mês de maio do ano de 2021, às 09h00, na Sala de Licitação da CPL
do tt/unicípio de São Felix de Minas - N/G reuniram-se os membros da Comissão
Permanente de Licitações nomeados pelo Decreto Municipal no 35, de 14t06t2021, com o
objetivo de abrir, analisar e julgar o Processo Licitatório em epígrafe, autorizado pelo
Senhor Prefeito, tendo como objeto é a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica em Gestão de Convênios e

. serviços de assessoria profissional para fins de atendimento as demandas de interlocução

\, governamental entre a Administração Pública Municipal e os Governos do Estado e
Federal. 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 Vaz - membro da CPL, designados pelo Decreto
Municipal No: 35, de 14 de junho de 2021. Como licitante, compareceu a saber a empresa:
LíDER POLíTICAS PUBLICAS EIRELI tUE iNSCritA NO CNPJ: 27,651.610/OOO1-01
representada por seu procurador Vicente Alves Guedes. O Pregoeiro abriu a sessão
pública dando início à fase de Credenciamento, recebendo os envelopes de habilitação e
proposta, documento pessoal do empresário, procuração particular, contrato social e
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 CPL/Equipe 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, aposv 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. Encerradas as negociações, o pregoeiro
abriu os envelopes de habilitação, sendo constatado que a empresa Líder pOLÍTICAS
PUBLICAS EIRELI [/E CNPJ:27.65L 610/OOO1-01 atendeu todas as exigências constadas
no edital' O Pregoeiro Oficial deu início à motivação de recursos ao participante, conforme
rcza o lnciso XVlll do artigo 40 da Lei Federal 10.52012002. O licitante não manifestou
descontentamento com o certame, motivo pelo qual êu, Fernando paulino Rosa -
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NO ROSA WILSON LEONARDO
Pregoeiro Oficial Presidente da CPL
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DA CRUZ

Secretário da CPL

vAz
Membro CPL

v Pelo Licitante:

Líder Políticas Púb

CNPJ: 27 .651.610/0001

Vicente Alves Guedes

U

1

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpJ: 01.6't3.1211OOO1-71
www. saofelix. m g. gov. br

Fr. l3í ,Õl
J},troi

ao,rsM



t



EÀd r§

PREFEITURA MUN]CIPAL DE SÃO FÉLX DE MINAS

Estado de Minas Gerais

VENCEDORES DE PREÇOS STMPLES
09:26:55

Fr. l3é"

Pregão Presencial No 000022/2021 - 2310612021 - Processo No 000023/202í

Lote Codigo Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Vencedor

CNPJ

Endereço

Contato

Ítem

00001 00001 00001244

0Êí 00002 00001245

LIDER POLITICAS PUBLICAS - EIREL

27 .651.610/0001-01

RUA ALM. TAMANDARE, ô82 - GUTIERREZ - BELO HORIZONTE - MG - CEP:

3194278654 admguimarae@gmail.com

ASSESSORIA DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTO DOS
SISTEMAS DE CONVÊNIOS
assessoria de convênios e gerenciamento dos sistemas de
convênios, com operação e monitoramento de todos os
sistemas de convênios estaduais e federais

ASSESSORIA DE INTERLOCUÇÁO GOVERNAMENTAL
PRESENCIAL
assessoria de interlocução governamental presencial (belo
horizonte e brasília) e recuperaçáo de recursos de fundo a
fundo (educação, saúde e assistência social)

SE 6,00 3.495,000 20.970,00

SE 6,00 2.496,000 14.976,00

Total do Fornecedor: 35.946,00

Total Geral: 35.946,00

Emitido Por: FERNANDO PAULTNO ROSA
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