
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 0064/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 0033/2015 

CREDENCIAMENTO 
 
Às nove horas e quinze minutos do dia trinta de março de 2015, reuniram-se na Sede da 
Prefeitura Municipal de Baependi os membros da Comissão Permanente de Licitação 
para credenciamento dos licitantes que viessem a participar do Processo Licitatório em 
epígrafe. Para participação, credenciaram-se as seguintes empresas: 

GILMAR FERNANDES DA SILVA 03184268624, inscrita no CNPJ sob o nº 
17.403.425/0001-44, credenciado o Sr. Gilmar Fernandes da Silva, portador do CPF 
031.842.686 -24. 

WESLEY MENDES FERNANDES 11190548690, inscrita no CNPJ sob o nº 
21.646.341/0001-09, credenciado o Sr. Wesley Mendes Fernandes, portador do CPF 
111.905.486-90. 

Os documentos de credenciamento foram verificados pela CPL, estando todas as 
empresas dentro do requisitado em edital e em seguida os envelopes foram recebidos e 
rubricados por todos os presentes para dar prosseguimento a sessão. 

Durante a fase de lances sagrou-se vencedora a empresa GILMAR FERNANDES DA 
SILVA 03184268624 com o seguinte valor: 

1 

ROTA: MATO DENTRO DOS CORREIAS – 
PIRACICABA 

Km de ida e volta: 60 KM – Turnos: manhã 
OBSERVAÇÃO: devido à necessidade administrativa, 

somente poderão participar deste lote veículos com 
capacidade mínima de 09 lugares.  

ESCOLA 
JOAQUIM 
ALVAREN

GA 
MACIEL 

Km 
rodado 

9.720    R$ 0,98 

 

Na fase de Habilitação após a sessão de lances a empresa GILMAR FERNANDES DA 
SILVA 03184268624 foi inabilitada por não apresentar cópia da Certidão de 
regularidade junto a fazenda municipal de sua sede, conforme exigido em edital. 
Passou-se então o item ao segundo colocado, WESLEY MENDES FERNANDES 
11190548690, com o seguinte valor: 

1 

ROTA: MATO DENTRO DOS CORREIAS – 
PIRACICABA 

Km de ida e volta: 60 KM – Turnos: manhã 
OBSERVAÇÃO: devido à necessidade administrativa, 

somente poderão participar deste lote veículos com 
capacidade mínima de 09 lugares.  

ESCOLA 
JOAQUIM 
ALVAREN

GA 
MACIEL 

Km 
rodado 

9.720    R$ 0,99 

 

Durante a abertura do envelope de habilitação da empresa, foi constatado pela CPL que 
a mesma apresentou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) com 
vigência de 2014, sem comprovantes de pagamento para o seguro obrigatório ou IPVA 
para o ano vigente, 2015, conforme exigido em edital. Tendo sido também inabilitada. 
Fica, portanto, aberto prazo constante da cláusula 18.9 do edital para que as empresas 



inabilitadas apresentem nova documentação para que o certame possa ter 
prosseguimento. Nenhum dos licitantes manifestou interesse em intenções de recurso. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação e pelos demais presentes. 
 
 
COMISSÃO: 
 
 
 
Diego José de Souza Moreira 
Pregoeiro 
 
 
 
 
Vinícius Reis Lima 
Membro 
 
 

 

LICITANTES: 

 

 

GILMAR FERNANDES DA SILVA 03184268624 – Gilmar Fernandes da Silva 

 

 

WESLEY MENDES FERNANDES 11190548690 – Wesley Mendes Fernandes 

 


