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LISTA DE PRESENÇA 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 25/2020. 
 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°: 16/2020 
 
PROCEDIMENTO: Registro de Preços. 
 
Data do Edital: 11 de setembro de 2020. 
 
Data da abertura: 24 de setembro de 2020 às 09h00. 
 
Objeto: Registro de preço para futura contratação de fornecedor objetivando a locação 
de escavadeira hidráulica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de 
Obras e Transportes, incluídas despesas de transporte das máquinas, abastecimento, 
lubrificação diária, operador e manutenção de serviços mecânicos de qualquer natureza.  

Local: Sala de Licitação – Rua Frei Inocêncio, n°236, Centro - Prefeitura de São Félix de 
Minas – MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ordem Nome  Assinatura 

01 Apgau Sousa Borborema - Me Apgau Sousa Borborema  

02 Ana Flávia dos Santos Soares 
Pregoeira / Secretária da 
CPL 

 

03 Adelmo César Dias Equipe de Apoio  

05 
Solange de Oliveira Leonardo 
Rodrigues 

Membro da CPL  

06 Antonielly Zampieri Perini Dias Presidente da CPL  
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ATA REFERENTE AO  
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 25/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°: 16/2020 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro de 2020, às 09h00, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, situada na Rua Frei 
Inocêncio, n°236, Centro, nesta cidade, foi instalada a sessão de julgamento das propostas do 
processo de licitação em epígrafe, na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é registro de 
preço para futura contratação de fornecedor objetivando a locação de escavadeira hidráulica 
para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Transportes, incluídas 
despesas de transporte das máquinas, abastecimento, lubrificação diária, operador e 
manutenção de serviços mecânicos de qualquer natureza. Nesta sessão, fizeram-se presentes a 
Pregoeira Oficial e Secretária da CPL Srª. Ana Flávia dos Santos soares, membro da equipe de 
apoio, Sr. Adelmo César Dias, Sr. Antonielly Zampieri Perini Dias– Presidente da CPL e Sra 
Solange de Oliveira Leonardo Rodrigues - Membro, nomeados pelo Decreto Municipal nº 33 de 
01 de novembro de 2019. Como licitante, compareceu a empresa: Apgau Sousa Borborema- Me 
- CNPJ: 20.489.991/0001-25, representada pelo seu administrador Sr. Apgau Sousa Borborema. 
A Pregoeira abriu a sessão pública, dando início à fase de Credenciamento, recebendo do 
administrador da empresa: cópia do documento pessoal; Contrato social, declaração de 
inexistência de fato superveniente e de cumprimento dos requisitos de habilitação. Os envelopes 
de habilitação e proposta foram protocolados e alguns documentos apresentados foram 
autenticados pela Pregoeira. Em seguida, a Pregoeira passou os documentos do 
credenciamento para os membros da Equipe de Apoio, CPL e licitante assinarem. Encerrada a 
fase de credenciamento, o envelope da proposta foi aberto, sendo rubricada por todos os 
presentes e lançada no sistema informatizado deste município para a etapa competitiva de 
lances, após a aceitabilidade da mesma pela Pregoeira por se encontrar em conformidade com o 
edital. A pregoeira iniciou a etapa competitiva de lances com o licitante. Após a etapa de lances, 
a Pregoeira procedeu à abertura do envelope contendo os documentos de habilitação do 
licitante, verificando que atendeu às condições fixadas no edital. Todos os documentos foram 
vistados pelo licitante, Pregoeira, demais membros da CPL e da equipe de apoio. Ato contínuo, 
deu início à motivação de recursos ao participante, conforme reza o inciso XVIII do artigo 4º da 
Lei Federal 10.520/2002. O licitante não manifestou descontentamento com o certame, motivo 
pelo qual a Pregoeira adjudicou o objeto da licitação à empresa Apgau Sousa Borborema - Me. 
Todos os documentos foram vistados pelo licitante presente, Pregoeira e demais membros da 
Equipe de Apoio e CPL. Eu, ANA FLÁVIA DOS SANTOS SOARES – Pregoeira Oficial, 
determinei a lavratura da presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada por mim, 
equipe de apoio, membros da Comissão Permanente de Licitações e licitante presente.  
        
 
    Ana Flávia dos Santos Soares                          Adelmo César Dias 
   Pregoeira Oficial / Secretária da CPL                        Equipe de apoio 
 
        
 
         Antonielly Zampieri Perini Dias 
                Presidente da CPL 

Solange de Oliveira Leonardo Rodrigues 
                      Membro da CPL 
 
 

 
  

 
Licitante:  

APGAU SOUSA 
BORBOREMA - ME 

Apgau Sousa 
Borborema - 
Me 

 

____________________________ 
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