ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS –
EDITAL Nº 058-2014 - CONVITE Nº 011-2014.
Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, no Centro Administrativo Municipal
Amantino Lucindo Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS, reuniram-se a partir das
quatorze horas, em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação, integrada pelos servidores
Jaqueline da Silva Zanini (presidente), Angélica do Carmo Facco e Aeane Picolotto, designados pela
Portaria nº 109, de 09 de janeiro de 2014, incumbidos de abrir e processar a licitação realizada na
modalidade de Convite nº 011-2014, de que trata o Edital nº 058-2014, que tem por objeto a contratação
de empresa para a aquisição de kits instalados de câmeras para os veículos do Transporte Escolar em
atendimento a Resolução nº 439/2013 do CONTRAN, conforme consta no item 1.0-Objeto do Edital.
Iniciada a Sessão, registrou-se o convite das seguintes empresas: Josemar Sfreddo Me
(Shopcar),CNPJ nº 97.147.342/0001-70, Av. Sílvio Sanson, 736, centro, 99200.000 – Guaporé, RS;
Leonir Cristófoli Me (Cry's Auto Som), CNPJ nº 02.325.507/0001-40, Rua Gino Morassutti, nº 1070,
andar 1, centro, 99200.000 – Guaporé, RS; Instaladora e Comércio de Acessórios Pereira Ltda Me
(Audio Som), CNPJ nº 07.223.980/0001-30, Rua Orestes Assoni, 740 térreo, 99250.000 – Serafina
Corrêa, RS. A empresa cadastrada Ivor Tomazzelli Eireli Me, manifestou interesse em participar do
certame, nos termos do edital em seu item 2.1. Protocolaram envelopes as empresas Ivor Tomazzelli
Eireli Me, representada pelo Sr. Ivor Tomazelli, RG nº 6082842797, e Instaladora e Comércio de
Acessórios Preira Ltda, representada pelo Sr. Jair Pereira, RG nº 3043166937. Ato contínuo, os
envelopes de habilitação foram abertos, os documentos examinados e rubricados, e, posterior a análise,
as empresas foram consideradas habilitadas. As licitantes manifestaram-se pelos benefícios da Lei
Complementar nº 123/2006. Considerando, que as demais empresas convidadas receberam AR em
tempo hábil conforme consta no processo fls 42 e 43, considerando ainda que a Lei Municipal nº 2425,
de 27 de novembro de 2007, denomina como Órgãos de Imprensa Oficial do Poder Executivo Municipal
o site www.serafinacorrea.rs.gov.br, e o quadro mural situado no Centro Administrativo Municipal,
conforme atesta a publicação de fls. 19 e 40, uma vez que o edital alcançou a publicação eletrônica, a
Comissão Permanente de Licitação procedeu a continuidade do processo licitatório. Dando
continuidade, foi procedida a abertura dos envelopes nº 02 que após examinadas e rubricadas as
propostas, os preços foram os demonstrados abaixo:
Item

Pereira

Tomazzeli

Kit Câmera monitora

R$ 1.159,80 cada

R$ 800,00 cada

Tendo-se como critério de julgamento a conformidade das propostas com as especificações do Edital, e
que os preços das propostas válidas guardam conformidade com os orçamentos realizados pelo
Departamento de Compras. Tendo em vista a classificação apresentada na tabela acima, a Comissão
Permanente de Licitação declarou vencedora a empresa: Ivor Tomazelli Eireli Me, para o item 01, no
valor unitário de R$ 800,00. Concluídos os trabalhos, a Comissão determinou a publicação na imprensa
oficial, para efeito de intimação e ciência dos interessados. Encerrado o prazo de recurso, o
procedimento licitatório será encaminhado à Autoridade Superior para homologação e posterior
adjudicação. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata que,
lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
Jaqueline da Silva Zanini
Presidente da Comissão
Jair Pereira
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Comissão de Licitação
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