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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

PROCESSO LICITATORIO No:1112021- pReOÃO PRESENCTAL No:1 0/202í

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril do ano de 2021, às 09h00, na Sala de Licitação
da CPL do Município de São Félix de Minas - MG reuniram-se os membros da Comissão
Permanente de LicitaçÕes nomeados pelo Decreto Municipal no 05, de 1210112021, com
o objetivo de abrir, analisar e julgar o Processo Licitatorio em epígrafe, autorizado pelo
Senhor Prefeito, tendo como objeto, a aquisição de 01 (uma) minivan conforme
Resolução SES/MG 7.15512020 e especificações constantes no Termo de Referência.
Como licitante, compareceu a empresa: Total - Teofilo Otoni Automoveis S/A - CNPJ:
19.446.24410001-20, representada por seu socio administrador Sr. João Adolfo
Rodrigues Duvanel. A Pregoeira abriu a sessão pública, dando início à fase de
Credenciamento, recebendo do licitante, os envelopes de habilitação e proposta,
declaração de inexistência de fato superveniente e de cumprimento dos requisitos de
habilitação, documento pessoal do Diretor, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral da
Extraordinária, Termo de Posse da Diretoria. Os envelopes foram protocolados e os
documentos apresentados foram autenticados pela Pregoeira. Em seguida, a Pregoeira
passou os documentos do credenciamento para os membros da Equipe de Apoio e CPL
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 paru a etapa competitiva de lances, após a aceitabilidade
da mesma pela Pregoeira. Tendo em vista a presença de apenas uma empresa, houve
negociação direta com a Pregoeira, mantendo o licitante o seu preço inicial. Encerrada
a negociação entre o licitante credenciado e a Pregoeira, foi verificado o envelope de
habilitação, sendo constatado o atendimento às exigências editalícias. A Pregoeira
declarou vencedora a empresa Total- Teofilo OtoniAutomóveis S/A no item 0í com a
proposta no valor global de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais). A Pregoeira Oficial
deu início à motivação de recursos ao participante, conforme reza o lnciso XVlll do artigo
40 da Lei Federal 10.52012002. O licitante não manifestou descontentamento com o
certame, o representante da empresa pediu compreensão a Pregoeira para se retirar do
certame antes do termino da ata. A Pregoeira adjudicou o objeto da licitação à citada
empresa. Todos os documentos foram vistados pelo licitante presente, Pregoeira e
demais membros da Equipe de Apoio e CPL. Eu, ANA FúVIA DOS SANTOS SOARES
- Pregoeira Oficial, determinei a lavratura da presente ata que depois de lida e aprovada
vai assinada por mim, equipe de apoio, membros da Comissão Permanente de
Licitações.

Ana
Pregoeira cra da CPL

Antônio Miranda
Membro da ipe de Apoio
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item

00001 00001 0001§78§

Vencedar TOTAL TEOFILO OTONI §. A.

Endereço

1S.446.244/0001-2ü

RODCIVIA BR 116 KM 28CI, KM 280 - São Drogo - TEOFILO OTONI - MG - CEP: 39800ô00

3335223690 tota{@grupolider.com.brContaÍo

MINIVÂN 7 LUGARES - AUTOMÔVEL sERVrçO
IRÂNSPORTE DE PA§§ÂGEIRO * CARROCERIA:
MONOVOLUME, STA
veiculo mrnivan 7 lugares - ãulomovel sêrviço transporte de
passageiro - carroceiria; monovolume, standard; número
lugares - 7 lugares - numero de porta - 4 portas - potencia
minima - 106cv - cilindrada minima - 1747cc - direçâo,
coniorme linha de produção - suspensác - çonforme linha
de produção - combustivel - Ílex (gasolina e etanol)
âcessoriss inclusos - ar condicionado

UN

Valor

1,00
106.000.0

00
106 0

Iotal do Forneeedor: 106.0

Total Geral: 106.0
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