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ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES 
Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às quatorze horas, nas dependências da Prefeitura 
Municipal, o Pregoeiro procedeu ao recebimento e abertura de envelopes do processo licitatório sob a 
forma do Pregão Presencial de n° 30/2019, referente à aquisição de dois veículos médios para 
transporte de passageiros, conforme termo de referência do edital. Encerrado o prazo para recebimento 
de envelopes, apresentaram proposta as licitantes COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA, 
inscrita no nº de CNPJ 91.359.513/0001-49, representada por Waldir de Magalhães Rodrigues, 
SINOSCAR S.A., inscrita no nº de CNPJ 91.688.234/0007-14, representada por Victor Hugo Ferreira 
Guimarães e DFSUL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no nº de CNPJ 07.689.941/0003-
95, representada por Graziela Molon. A licitante Comercial Auto Montenegrina LTDA, apresentou 
proposta não assinada pelo representante comercial e sem material ilustrativo para comprovar as 
exigências técnicas. Encerrada a fase de credenciamento sem impedimentos, passou-se para a abertura 
dos envelopes contendo as propostas financeiras das licitantes. Diante do exposto passou-se para a 
sessão de lances, com os seguintesresultados:  

Item SINOSCAR DFSUL  COMERCIAL 
AUTO 

01 
54.900,00 53.900,00 Desclas., não atende o 

anexo III 53.500,00 53.700,00 
Com a definição dos preços conforme tabela acima, passou-se a seguir para abertura dos envelopes 
contendo os documentos de habilitação. A licitante Comercial Auto Montenegrina LTDA manifestou 
entrar com recurso com relação a classificação das propostas das demais licitantes, devendo em três 
dias apresentar suas justificativas. Após análise e verificação da autenticidade das documentações, a 
licitante vencedora foi declarada dentro das exigências do edital e habilitada. Caso não ocorram 
alterações quanto a classificação das propostas, será o item adjudicado para a licitante vencedora, 
conforme tabela acima. Nada mais tendo a constar, encerro a presente ata que após lida e achada 
conforme, passa ser assinada por todos os presentes. Portão, 03 de abril de 2019. 
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