ATA DE ABERTURA E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
COMERCIAL, REFERENTE AO CONVITE Nº 005/2013.
Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às quatorze
horas, reuniu-se à sede da Câmara Municipal de Nova Lima a Comissão Permanente
de Licitação, composta da Sr. Fábio Henrique Costa Pinheiro - Presidente; a Sra.
Leandra Cristina Araújo Ferreira - 1ª Secretária e a Sra. Cláudia Lourenço Blanco
Saldanha - 2ª Secretária , para em conformidade com o Edital de Licitação
Nº005/2013 , proceder à abertura dos envelopes a aquisição de veículo para compor
a frota do Legislativo. Dando início aos trabalhos constatou-se que foram
convidadas as Empresas: Carbel S/A., situada à Avenida Nossa Senhora do Carmo,
500, - Belo Horizonte/MG; Valence Veículos Ltda., situada a Avenida Barão
Homem de Melo, 3420, - Bairro Estoril- Belo Horizonte/MG; e Recreio BH
Veículos, situada a situada a Avenida Barão Homem de Melo, 3535, Bairro Estoril,
Belo Horizonte/MG. Constatou-se também que fora afixado no quadro de Avisos
Oficial da Câmara Municipal de Nova Lima o Edital Convite Nº 005/2013.
Conferindo em seguida o protocolo de recebimento das Propostas, verificou-se que
somente a empresa RECREIO BH VEÍCULOS SA, demonstrou interesse na
participação do Processo de Licitação, enviando seu representante, qual seja,
Avismar Gonçalves dos Reis CI: MG-3.028.017. Considerando a urgência da
contratação a Comissão achou por bem dar prosseguimento ao certame, ainda que
com uma única licitante. A Comissão procedeu a Abertura do Envelope Nº 01
(Documentação), verificou-se que a empresa RECREIO BH VEÍCULOS SA ficou
habilitada para a segunda fase do certame. Em seguida a Presidente da Comissão
consultou o representante da empresa RECREIO BH VEÍCULOS SA. se abriria
mão do prazo recursal, a mesma aceitou. Prosseguindo a Comissão procedeu a
abertura do Envelope de Nº 02 - (Proposta Comercial), e após análise da proposta
verificou-se que a empresa RECREIO BH VEÍCULOS SA apresentou o preço
compatível praticado no mercado, por esse motivo foi considerada vencedora com o
valor de R$ 53.990,00 (cinquenta e três mil novecentos e noventa reais). Assim
sendo a Comissão sugere a homologação do Convite com a Adjudicação do objeto à
empresa vencedora. O licitante presente assinou a presente ata, estando de acordo
com a decisão da Comissão. Nada mais havendo a tratar quanto a Habilitação e
Proposta Comercial, a Comissão declarou encerrada a presente reunião, da qual
lavrou-se a presente ata, que após lida, rubricada, e achada de acordo, por todos os
presentes, será assinada.
Presidente da Comissão de Licitação:______________________________________
1ª Secretária Comissão de Licitação:______________________________________
2ª Secretário Comissão de Licitação_______________________________________
Representante Legal da Empresa Recreio BH Veículos SA ____________________

