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Ass._______
_ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE 

MINAS 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENT0 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2017 – CONVITE N° 03/2017 

 
No dia 16 (dezesseis) de janeiro de 2017, às 13:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, situada na Rua Frei Inocêncio, 
nº236, Centro, foi instalada a sessão de abertura de habilitação e julgamento da licitação em 
epígrafe, autorizada pelo Senhor Prefeito. A Comissão atestou o comparecimento dos seguintes 
licitantes: EVERTON RODRIGUES CAMPOS, WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI e ROGERIO 

DELMARE COUTINHO RUAS. Inicialmente a CPL abriu os envelopes dos documentos de 
habilitação de cada licitante, sendo todos rubricados pelos membros da Comissão. A CPL 
disponibilizou aos licitantes presentes o termo de renúncia ao prazo recursal o qual foi 
devidamente assinado por todos os licitantes, sendo encerrada assim a fase de habilitação 
preliminar. A comissão abriu o envelope da proposta do licitante EVERTON RODRIGUES 
CAMPOS, tendo sido o envelope e a respectiva proposta examinados e rubricados pela CPL, 
sendo a sua proposta no valor global de R$50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais), em 
parcelas mensais de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Em seguida, abriu-se o envelope 
de proposta do licitante WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI, sendo a sua proposta no valor 
global de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), em parcelas mensais de R$3.500,00 (três mil 
e quinhentos reais). Por fim, abriu-se o envelope da proposta da Licitante ROGERIO DELMARE 
COUTINHO RUAS, sendo a sua proposta no valor global de R$47.400,00 (quarenta e sete mil e 
quatrocentos reais), em parcelas mensais de R$3.950,00 (três mil e novecentos e cinquenta 
reais). Observando o critério de menor valor global, a CPL julgou como vencedora deste processo 
o profissional WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI. Os licitantes classificados nada argüiram 
sobre o resultado e firmaram termo de renúncia ao prazo recursal. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrado o ato licitatório, cuja ata lida e aprovada, segue assinada por mim, ALESSANDRA 
MÁRCIA PEREIRA, Presidente, demais membros da Comissão Permanente de Licitação e 
licitantes presentes. 
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       NÁGILA KARINE SOARES                                                 MACKLAYNE MIRANDA PEGORETTI 

Membro Secretária 

 
 

EVERTON RODRIGUES CAMPOS                                                              
 Licitante                                                       

                                     
 

       WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI ROGERIO DELMARE COUTINHO RUAS 

Licitante Licitante 

 
 
 

 
 

 

 
 

 


