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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES "DOCUMENTAÇÃO" DA 
TOMADA DE PREÇOS N.° 03/2021, PROCESSO N. 07/2021, NOS TERMOS DO 
EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N.° 03/2021 
PROCESSO N.° 07/2021 

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, precisamente às 
14:00 (catorze horas) horas - horário de Brasília, no Plenário "Vereador Mário 

Joaquim Filia" deste Poder Legislativo, situado na Rua Presidente Kennedy, n.° 675 

- Bairro Novo Jardim Belém, em sessão pública transmitida ao vivo pelo site 

institucional do Legislativo (www.camaradescalvado.sp.gov.br) e, também, pelo 

canal oficial do YouTube, reuniu-se a Comissão de Licitações da Câmara Municipal 

de Descalvado, SP, nomeada pelo Ato da Mesa n° 07, de 02 de março de 2021, sob a 

Presidência do Servidor Douglas Elias da Costa, tendo como Vice-Presidente a 

Senhora Aline Cristina Dos Reis Carlos, e Secretário o Senhor Fernando Augusto 

Scaranelli Vince. Também se fizeram presentes o Sr. Diego Luis Mendonça Lastosa, 

Diretor Geral da Câmara Municipal, e o Senhor Renato Geraldo Pereira de Souza 

(CPF n° 094.369.258-08), representante legal da empresa Comercial Coreana de 

Veículos Limitada, inscrita no CNPJ n.° 30.996.234/0001-00. O objeto desta 

Licitação é a aquisição de 01 (um) veículo automotivo zero quilômetro; sedan; 

passeio; na cor preta; 05 (cinco) lugares; 04 (quatro) portas; com transmissão 

automática; motor com potência igual ou superior a 140 c.v.; tanque de combustível 

com capacidade de, no mínimo, 50 litros; ano de fabricação 2021 - modelo no 

mínimo 2021; com garantia de, no mínimo, 01 (um) ano, a contar da data em que a 

Câmara Municipal receber definitivamente o veículo, sendo o tipo de licitação o de 

MENOR PREÇO GLOBAL, subordinando-se, esta, às disposições da Lei Federal n.2

8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações impostas pela Lei n.2 8.883, de 08 

de junho de 1.994, Lei Federal n9 9.648, de 27 de maio de 1.998; Lei Complementar 

n.° 123, de 14 de dezembro de 2.006; Lei Orgânica do Município e às normas 

estabelecidas neste Instrumento Convocatório, assim como às demais 

especificações anexas. Participaram deste certame as empresas: Comercial Coreana 

de Veículos Limitada, inscrita no CNPJ n.2 30.996.234/0001-00; Ramires Motors 

Ltda., inscrita no CNPJ n.2 02.196.466/0001-30; e BSS Distribuidora de Veículos e 
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Peças Ltda., inscrita no CNPJ n.° 13.263.423/0001-46. Os Envelopes "A - 
Documentação" e "B - Proposta" das empresas participantes foram entregues em 05 
de outubro de 2021, tempestivamente, observando-se o contido no Edital. 
Iniciando-se a sessão, a Comissão solicitou aos presentes que rubricassem os 
Envelopes "A - Documentação" e "B - Proposta" e que conferissem sua 
inviolabilidade. Feito isto, todos constataram a inviolabilidade dos mesmos. Aberta 
a palavra, não houve nenhuma manifestação. A seguir, foi aberto o Envelope "A - 
Documentação", sendo todos os documentos analisados, verificados e rubricados 
pelos integrantes da Comissão de Licitações e pelo representante da empresa 
Comercial Coreana de Veículos Limitada (Renato Geraldo Pereira de Souza), bem 
como pelo Diretor Geral. A Comissão de Licitações verificou a regularidade das 
documentações apresentadas pelas empresas licitantes, certificando-se de que 

todos os documentos apresentados por elas no Envelope "A - Documentação" 

atendem perfeitamente aos dispositivos e critérios constantes do Edital. Na 

sequência, a Comissão de Licitações assinou todos os documentos apresentados e, 

depois, passou às mãos do Sr. Renato Geraldo Pereira de Souza também rubricá-los. 
Após todos verificarem, a Comissão de Licitação julgou, por unanimidade, 

HABILITADAS as 03 (três) empresas licitantes. Ato contínuo, a Comissão 

novamente abriu a palavra para o Sr. Renato Geraldo Pereira de Souza e demais 

presentes para manifestarem-se quanto aos procedimentos até então adotados. O 

Sr. Renato Geraldo Pereira de Souza e demais presentes disseram que estão de 

acordo com os procedimentos até então adotados. Dando continuidade, a Comissão 

de Licitações comunicou a todos os presentes que será concedido prazo de 05 

(cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme disposto no Artigo 109 da 

Lei Federal de Licitações n.2 8666/93 e suas posteriores alterações. Em seguida, 

informou que a presente sessão pública de licitação será retomada no dia 15 de 

outubro de 2021, às 14:00 h, nesta Câmara Municipal de Descalvado, para abertura 

das propostas apresentadas pelas licitantes. É oportuno salientar que os envelopes 

"B - Proposta" encontram-se devidamente rubricados por todos os presentes, a fim 

de comprovar sua inviolabilidade quando de sua abertura (em 15/10/2021). A 

Comissão de Licitações informou, por fim, que os documentos apresentados na fase 

de habilitação das licitantes encontram-se neste Legislativo para vistas por parte 

dos interessados no horário de funcionamento, das 08:00 h às 11:00 h e das 12:00 h 

às 17:00 h. Enfim, declarou suspensa a presente sessão pública, informando que, 

como já citado, a abertura dos envelopes "B - Propostas" será no dia 15 de outubro 

de 2021, sexta-feira, às 14:00 h, nesta Câmara Municipal de Descalvado. Nada mais 

havendo a tratar nesta oportunidade, suspendem-se os trabalhos com a lavratura 

desta ata que, após lida e achada em conforme, vai devidamente assinada por todos 
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os presentes, e cópia desta Ata entregue ao representante da empresa licitante. Esta 

sessão pública encontra-se gravada, na íntegra, em registro audiovisual e, também, 

disponível no Canal do YouTube "Câmara Descalvado". xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DougEas Elias da Costa 
Presidente da Comissão de Licitações 

(- -1),;,) e d a yA w Aline Cristina Dos Reis Carlos 
Vice-Presidente da Comissão 

ç»Ite ,
Fernando A gusto Scaranelli Vince 

Secretário da Comissão 

DiegtrtIKS- Mendo"ia  Lã tosa 
Diretor G r 1 

Comercia Coreana de eiculos itada 
CN I n.2 30.996. 4/0001-0 

Renato Geraldo Pereira de Souz CPF n9- 094.369.258-08) 
Representante legal 
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