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Ata da Sessão Pública de Abertura e Julgamento dos Envelopes de Documentos e de 
Propostas - Convite nº 007/2016 

Data: 21 de novembro de 2016. 
Horário: 10 horas. 
Licitação/Modalidade: Convite nº 007/2016. 

~~••Objeto : Aquisição de automóvel zero quilômetro. 

-·~ .. No dia e hora supramencionados, na sede da Câmara Municipal de Bastos, realizou-se a 
sessão pública para a abertura e julgamento dos envelopes contendo as documentações e 

DO rcNlJ as propostas de preço dos participantes da licitação epigrafada, com a presença de todos 
os inte·grantes da Comissão de Licitação designados pela Portaria nº 035/2016. Aberta a 
sessão pelo Presidente da Comissão, às 10 horas, verificou-se os envelopes de 
documentação e propostas de preço das seguintes empresas: AMANTINI VEÍCULOS E 
PEÇAS S/A, COUVE-COMERCIAL LINENSE DE VEÍCULOS E PEÇAS e SAFIRA 
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, que não se fizeram representar nesta licitação. Dando 

MesaDiretora: 201512016 início, os envelopes de nº 1, que se encontravam devidamente lacrados, foram rubricados 
por todos os presentes e posteriormente abertos, sendo a documentação neles contida 

Patrocíni~:~iroFilho verificada e rubricada pelos membros da comissão, onde verificou-se o seguinte 
AnaniasBessaViana resultado na fase de habilitação: a empresa COUVE-COMERCIAL LINENSE DE 
M::i:;::i:osa VEÍCULOS E PEÇAS foi habilitada devido ter enviado todas documentações e não 

1• Secretário possuir nenhuma restrição em relação aos documentos solicitados no edital; a empresa 
c1a~=~santos SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA foi habilitada devido ter enviado todas 

documentações e não possuir nenhuma restrição em relação aos documentos solicitados 
no edital, apesar da certidão referente a Tributos Federais estar como positiva em relação 

AdautoDiasdoPrado aos tributos federais e à dívida ativa da União, porém, com efeitos de Negativa, o que 
Vereador ' 

AiecirVítordeSouz.a não impede a participação na fase seguinte; a empresa AMANTINI VEICULOS E 
Vereador PEÇAS S/ A foi inabilitada por não ter enviado a Certidão Negativa de Débitos junto ao 

ClóvisdeAndradePessoa E d . ~ . d . ,., 1 6 d Ed. 1 A d . d -Vereador sta o, eXIgenc1a o item .J. . o ita. s emais ocumentaçoes estavam sem 
JoséCarlosPereiraAives restrições. Foi decidido que será dado ciência aos licitantes para que, caso queiram, 
Kléberi'.oer;:1~sousa interponham recurso, em obediência ao artigo 109, I, a, § 6º da Lei nº 8.666/93, e para 

Vereador isso, foi decidido enviar uma mensagem eletrônica para agilizar esta licitação. A 
Michel Bessa de Almeida , . . 

Vereador abertura dos envelopes das propostas de preço sera realizada no dia 28 de novembro de 
OswaidoGuanais 2016, às 9:00 horas, caso não haja nenhum impedimento. A sessão foi suspensa por 

Vereador tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, o Presidente procedeu à 
leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo a tratar, declarou a 
presente sessão encerrada, sendo assinada por todos os presentes. Bastos/SP, 21 de 
novembro de 2016. 

~ ~"1 l C\VS <J. W)~!\/\~\}A,1 \ 
Vinicius Tolentino Mantovani 

Comissão de Licitação 
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