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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
PROCESSO LICITATORIO N" :1 4t2022.

PREGÃO PRESENCIAL N":1 1 12022.

Ao 04 (quatro) dia do mês de .*fff.'!:rl ,"',3hoo, na sata 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 e a aquisição de um veículo usado, tipo Pick-Up, para atender as
necessidades do município de São Felix de l/inas - tUG. Nesta sessão, fizeram-se
presentes o Pregoeiro Oficial Sr. Fernando Paulino Rosa, Sr. Edson Amaro da Cruz -
Presidente da CPL e a Srta. Laíza Júnia Vaz Secretaria da CPL, designados pelo Decreto
Municipal No: 09, de 3í de março de 2022. Como licitante, compareceu a empresa Lage e

Gomes Comercio de Veiculos Ltda, CNPJ; 34.837.768/0001-36, representada pelo seu
procurador Sr. Tallys Lima Andrade, portador do CPF: 055.457.566-39 e RG: Ít/G-12.902108.
O Pregoeiro abriu a sessão pública dando início à fase de credenciamento, recebendo os
envelopes de habilitação e proposta, procuração e documento pessoal do represe,1t.r.rr,"
contrato social, CNPJ, documentos dos socios, declaração de inexistência ;lr) :

superveniente e de cumprimento dos requisitos de habilitação e declaração de ldoneidaoe.
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, 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. A empresa foi vencedora
do item com o total de R$ 65.300,00 sessenta e (cinco mil trezentos reais), conforme mapa
de apuração em anexo. Encerrada as negociações o Pregoeiro abriu o envelope de
habilitação, sendo constatado que à empresa Lage e Gomes Comercio de Veiculos Ltda,
atendeu todas as exigências editálicias, e foi declarada vencedora do certame. O Pregoeiro
Oficial deu início à motivação de recurso ao participante, conforme teza o lnciso XVlil tjr
artigo 40 da Lei Federal 10.52012002. O licitante não manifestou descontentamenri, .

certame. FERNANDO PAULINO ROSA - Pregoeiro Oficial determinou a lavratura co
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presente ata
da Comissão

que e aprovada vai assinada por mim, equipe de apoio, membros
e licitante presente.

da CPL

Li

O ROSA Laiza
Oficial o CPL

Licita

Gom Comercio de Veiculos Ltda, CNPJ; 34.837.768/0001-30
Tallys Li drade, CPF: 055.457.566-39
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