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PROCESSO N° 21/2021 

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021 - OBJETO: O objeto do certame constitui-se na 

aquisição de veículo utilitário, tipo SUV O (zero) quilometro, para atender as necessidades da Câmara 

Municipal de Taquaritinga - SP, de acordo com a descrição contida no TERMO DE REFERÊNCIA - 

ANEXO XI, que faz parte integrante do edital. No dia 16 de dezembro de 2021, a partir das 09hs30min, 

na sala de reuniões da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Taquaritinga, sita na Praça Dr. 

Horácio Ramalho, n° 156, centro, Taquaritinga/SP, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio, composta 

pelos servidores: Zuleica Aparecida Francisco da Silva Colombo, Pregoeira, Juliana Marta Quimelio e 

Caique Italo Santos Faustino, membros da equipe de apoio, designados através das Portarias n° 02/2021 e 

14/2021, para realizarem a sessão do Pregão supracitado. A senhora Pregoeira declarou aberta a presente 

sessão, recebendo os documentos comprobatórios de representação e identificação pessoal da seguinte 

empresa licitante: Empresa Ramires Motors Ltda., CNPJ n° 02.196.466/0001-30, sendo seu 

representante legal Doutor Paulo Alexandre Antunes Mesquita, RG 24.825.411-7 SSP/SP e CPF 

252.390.268-07, inscrito na OAB/SP 163.653. Fora apresentado os envelopes no dia anterior ao pregão 

(15/12/2021) pelo Senhor Paulo Alexandre Antunes Mesquita, sendo realizado termo de entrega, certo que 

não haverá participação do licitante no ato do pregão, apenas os envelopes entregues para abertura na data 

do pregão, tendo em vista que o mesmo declarou que participará de outro Pregão na mesma data e horário, 

já previsto anterior a este. Considerando apenas a documentação que fora entregue sem haver outros 

interessados, fora dado início a abertura dos envelopes entregues, sabendo que não poderá haver lances e 

recurso. Tendo em vista a necessidade de aquisição do veículo, e o valor ofertado menor que a média 

prevista, a Administração pode adjudicar-lhe o objeto pretendido. A proposta inicial apresentada pela 

empresa foi: Empresa Ramires Motors Ltda., CNPJ n° 02.196.466/0001-30, apresentou a proposta de R$ 

170.990,00 (cento e setenta mil, novecentos e noventa reais); A empresa Ramires Motors Ltda., CNPJ 

n° 02.196.466/0001-30 vencedora do presente certame ofertou R$ 170.990,00 (cento e setenta mil, 

novecentos e noventa reais) como seu valor final. Em seguida a Pregoeira procedeu à abertura do envelope 

de documentação da empresa licitante vencedora, sendo que o conteúdo do mesmo foi analisado e rubricado 

por todos os participantes do presente certame. Verificada a regularidade dos documentos apresentados 
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segundo as exigências do edital, no que tange a capacidade jurídica, regularidade fiscal e idoneidade 

financeira, a Pregoeira considerou a empresa acima qualificada vencedora do presente certame. Nada mais 

havendo a ser tratado determinou a Sra. Pregoeira o encerramento da presente sessão. Ficando assim, após 

este, a disposição do Presidente da Câmara Municipal para decidir a homologação da empresa, conforme 

preceitua a Lei Federal n° 8.666/93 - Lei de Licitações. Por ser verdade lavramos a presente ata que após 

ser lida, será assinada pelos presentes. 

Ramires Motors Ltda., 

CNPJ n° 02.196.466/0001-30 

Paulo Alexandre Antunes Mesquita 

RG 24.825.411-7 SSP/SP 

CPF 252.390.268-07 

OAB/SP 163.653 

/) 

Z1 	Ap. Francisco da Silva Colombo 

goeira 

CPF n° 199.490.058-09 

Comissão de Licitação e Equipe de Apoio 

\j  Juliana Marta Quimeilo 

CPF n°223.181.678-42 

Membro 
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CPF n°424.379.518-57 

Membro 
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