
Câmara Municipal de Severínia
Estado de São Paulo

CASA LEGISLATIVA "CARLOS ALBERTO SECCHIERI"

"0 PODER DO CIDADÃO"

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS À CARTA
CONVITE N° 0112019, TENDO POR OBJETO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.-
Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove horas, na sede da Câmara Municipal
de Severínia, Estado de São Paulo, pela Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência do senhor
Devanir de Loredo, secretariado pelos demais membros da Comissão, senhora Juliana Cristina Dutra e
senhor Julio Cesar Pereira, e com a Assessoria Jurídica do Advogado do Legislativo, Dr. André
Domingues, OAB/SP n° 158.005, foi instalada a sessão de abertura dos envelopes apresentados à Carta
Convite n" 0112019, tendo por objeto proposta para aquisição de um veículo automotor, conforme
descrições constantes no Edita!. A Comissão de Licitação convidou quatro empresas, a saber: Atlas
Bebedouro Veículos e Peças Ltda., CNPJ 00.691.190/0001-30; Meta Veículos Ltda., CNPJ
54.473.160/0006-91; Cabrera Veículos e Peças Ltda., CNPJ 00.652.137/0003-92; e Faria Veículos Ltda.,
CNPJ 01.869.253/0011-30. Das empresas convidadas, compareceu apenas a empresa Faria Veículos Ltda.,
representada pelo senhor Helton Netto, portador do RO 33.722.970-3 e do CPF 302.341.598-63. Iniciados
os trabalhos, a Comissão informou que compareceu e retirou Edital para participar do presente certame a
empresa Viviani Motors Comércio de Veículos Ltda., CNPJ 07.181.850/0001-82, através do senhor
Roosevelt Luiz Batista de Aguiar Junior, portador do RO n° 28.677.239-5 e do CPF n° 293.098.049-66,
sendo que a citada empresa, no ato da retirada do Edital, protocolou seus envelopes de documentação e
proposta. Desta forma, a Comissão procedeu as aberturas dos envelopes de números 1, contendo as
documentações, tendo sido, as empresas Faria Veículos Ltda. e Viviani Veículos e Peças Ltda., habilitadas.
Após análise e habilitações das empresas em questão, a Comissão procedeu as aberturas dos envelopes de
números 2, contendo as propostas, tendo observado os seguintes valores: A empresa Faria Veículos Ltda.,
apresentou proposta no valor de R$ 73.985,00 (setenta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais) para o
veículo Marca Volkswagen, modelo Virtus, com todas as características exigidas no Edita!. A empresa
Viviani Motors Veículos e Peças Ltda., apresentou proposta no valor de R$ 74.990,00 (setenta e quatro mil,
novecentos e noventa reais) para o veículo marca Toyota, modelo Corolla OU, também com todas as
características exigidas no Edita!. A Comissão Permanente de Licitação declarou vencedora do certame a
empresa Faria Veículos Ltda., a qual apresentou a proposta com menor preço. Nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos da sessão pública, do que, para constar, foi lavrada a presente ata, que lida e
achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, pelo Advogado da
Câmara Municipal de Severínia, e pelo representante da empresa participa presente, Faria Veículos
Ltda.
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