
 
 
 
 
 
 
 
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES. 
 

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa 
Teresa, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 
002/2017. Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dez 
horas e dez minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly 
Nerty Vervloet, 434 - Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros 
Ivanete Judite Loretti e Maria Ines Cosmi Biasutti, para proceder a abertura e análise das 

propostas apresentadas para a Carta Convite  nº 002/2017, que trata da aquisição de um 

Automóvel Sedã Médio, conforme descrito no Anexo I do Edital, destinado a Câmara 
Municipal de Santa Teresa, cujo aviso aos interessados foi afixado no quadro de avisos 
desta Câmara Municipal, publicado no Portal da Transparência da CMST e Publicado no 
Diário Oficial do Estado do ES. A Carta Convite foi enviada às seguintes empresas: 
Concessionária Vitoriawagen Recreio Veiculos S/A; Concessionária Atlantica Automotor 
Ltda.; Concessionária Belle Automotor Ltda.; Concessionária Premium Veículos Ltda.; 
Concessionária Tai Motors Veiculos S/A; Comercial de Veículos Capixaba S/A. Manifestou 
interesse em participar da licitação: Concessionária Vessa Veículos. A esta reunião 
compareceu e/ou apresentou proposta: Comercial de Veículos Capixaba S/A. Presentes 
os representantes da Firma, foi aberto o envelope de habilitação e os documentos neles 
contidos foram analisados e rubricados pelos presentes, tendo a mesa declarado a 
habilitação para a fase subseqüente da presente Licitação a firma: Comercial de Veículos 
Capixaba S/A. Para o aludido houve a anuência de todos os presentes.  Em seguida, foi 
aberto o envelope “2” contendo a proposta de preço da firma habilitada, o qual igualmente 
teve o seu conteúdo examinado e rubricado pelos presentes, obtendo-se o seguinte 

resultado: R$ 61.950,00 (sessenta e um mil, novecentos e cinquenta reais). Com isso, 
por ter ofertado preço menor que o médio apurado de mercado, não haver outras 
concorrentes, e, ainda ter atendido a todas as exigências da Carta Convite em referência, 

declarou-se vencedora a firma: Comercial de Veículos Capixaba S/A. Para o aludido 
resultado houve a anuência de todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio Goroncio, lavrei a presente ata que depois de 
lida e aprovada passa a ser assinada pelos presentes e será encaminhada ao Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa para homologação e adjudicação. 
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