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Ata de Abertura da Licitação 
 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de 
SANTANA DO DESERTO, a Pregoeira e sua equipe de apoio, reuniram-se para a 
abertura de Licitação n° 066/2021, instaurada na modalidade de Pregão n° 013/2021. 
Presentes a este ato apenas o senhor CARLOS HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, com 
a Identificação n° 142.646.657-95 representando SANTANA GAS COMERCIO LTDA. 
Verificou-se a entrega das declarações de adequação da empresa às condições de 
habilitação exigidas pelo edital, bem como os envelopes de proposta e de habilitação 
devidamente lacrados, o que foi conferido por todos. Iniciaram os trabalhos com a 
abertura do envelope relativo à proposta, passando a pregoeira a aceitar lances contidos 
em relatório anexo a esta ata, os quais culminaram com o seguinte resultado final: a 
empresa SANTANA GAS COMERCIO LTDA para os item GÁS GLP ACONDICIONADO 
EM VASILHAME 13KG RECARGA com o valor de R$ 83,50 cada. Iniciou - se a abertura 
do envelope de habilitação, tendo sido constatado que a empresa SANTANA GAS 
COMERCIO LTDA, não apresentou o ANEXO VI assinado, o original do ALVARÁ DE 
LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, comprovação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e 
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDA PELA ANP em sua íntegra 
(apresentada com título ilegível), de acordo com o edital, sendo declarada inabilitada. Ao 
presente foi perguntado se pretenderia exercer direito de recurso nesta fase, 
cientificando-o que se não exercesse esse direito estaria preclusa a oportunidade para tal 
exercício, ficando desde já intimado o presente que deve apresentar eventual recurso em 
até três dias, findos será proferida decisão pela pregoeira. Pelo presente foi dito que a 
empresa SANTANA GAS COMERCIO LTDA afirmou renunciar ao recurso nesta fase. 
Diante de ausência de outros representantes ou procuradores presentes neste ato, nos 
termos do edital declara-se definitivo o julgamento da fase de habilitação. Nada mais 
havendo, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que está devidamente 
assinada por todos. 
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