
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

Departamento de Licitações e Contratos

 
Ibirité, 04 de outubro de 2021.

  

DIVULGAÇÃO DA INTENÇÃO DE ADESÃO COMO "CARONA"

A Fundação Helena Antipoff divulga a intenção em aderir como “Carona” à  Ata de
Registro de Preços nº 06/2021, Processo Licitatório: 12/2021, do
Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba - CODAP,
especificado abaixo, nos termos da Lei Federal n°8.666 de junho de 1993, e dos
Decretos Estaduais nº 44.786, de 18 de abril de 2008 e nº 46.311, do dia 16 de
setembro de 2013,e demais legislações pertinentes ao assunto.
 
Pregão Presencial  Nº 06/2021
Ata de Registro de Preços Nº 06/2021
Vigência da Ata: 28/05/2021 a 28/05/2022
Órgão Gestor: Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba
- CODAP
Fornecedor: DEVA VEÍCULOS LTDA  -  CNPJ nº 23.762.552/0003-02
 
JUSTIFICATIVA DA ADESÃO:
Com o intuito de cumprir os princípios da vantajosidade, economicidade, eficácia e
eficiência, a Fundação Helena Antipoff (FHA), a necessidade de aquisição de 1 (um)
caminhão carroceria aberta, cabine simples, para atender às necessidades da
Fundação. 
A Fundação Helena Antipoff – FHA, instituída pela Lei nº 5.446, de 25 de maio de
1970, rege-se pelo Decreto nº 45.876/2011, vinculada à Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais, Lei nº22.257/2016, e tem por finalidade promover ações
educacionais que conduzam à formação de cidadãos conscientes de sua
responsabilidade ética e social. Na Fundação, dentre várias ações destacamos
o funcionamento da Escola Sandoval Soares de Azevedo que atende 3.200 (três
mil e duzentos) alunos no ensino fundamental e médio e a Escola Técnica Sandoval
Soares de Azevedo que atende mais de 830 (oitocentos e trinta) alunos em 07 (sete)
cursos técnicos.
Diante da necessidade de atendermos nossos alunos e professores, faz-
se necessário adquirirmos 1 (um) caminhão carroceria aberta, cabine simples.
Esse veículo será de grande valia para desenvolvermos nossas ações, uma vez
que será utilizado para buscar doações recebidas por esta Fundação, pelo Banco de
Alimentos do município de Brumadinho, e também pela CEASAMINAS, as quais serão
utilizadas na elaboração de almoços e lanches fornecidos aos alunos que estudam na
Fundação.
A adoção de Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão supracitado, justifica-se
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pela vantajosidade para a Administração Pública, conforme confirmam as propostas
anexadas e a agilidade da contratação, considerando que a adesão à ata é um
processo menos moroso do que um processo licitatório comum, observando que a
Fundação tem urgência na aquisição do referido bem.
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUATIDADE
PREÇOS MÁXIMOS

(R$)
UNITÁRIO TOTAL

02

Caminhão com
Carroceria de
madeira
Caminhão 4x2,
novo zero km, ano
/ modelo mínimo
2021/2021, cabine
em aço, diesel,
motor 4 cilindros,
potência mínima de
156cv, torque
mínimo de 360 Nm,
6 marchas à frente
e 1 a ré,
suspensão
dianteira e traseira
conforme linha de
produção do
fabricante, PBT
homologado de
4.100kg,
implementado com
carroceria de
madeira, equipado
com todos os
acessórios e
equipamentos
obrigatórios
exigidos pelo
Código de Trânsito
Brasileiro. Garantia
total do caminhão
e implemento de
12 meses sem
limite de
quilometragem.
Conter
concessionária no
Estado de MG.

IVECO 1 Unidade 1 R$
214.990,00

R$
214.990,00

VALOR TOTAL (R$) R$
214.990,00

 
DADOS DA CONTRATANTE:
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Razão Social: Fundação Helena Antipoff  CNPJ: 16.789.398/0001-27
Endereço: Avenida São Paulo, 3996 - Vila do Rosário - Ibirité /MG - CEP: 32.412-190.
 
Atenciosamente,
 

Vicente Tarley Ferreira Alves
Presidente - Fundação Helena Antipoff

Documento assinado eletronicamente por Vicente Tarley Ferreira Alves,
Presidente(a), em 04/10/2021, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36106726 e o código CRC ED1BFD1D.

Referência: Processo nº 2150.01.0000340/2021-28 SEI nº 36106726
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