ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E
PROPOSTAS - EDITAL Nº 032/2013 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013
Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, no Centro Administrativo Amantino
Lucindo Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS, reuniram-se, a partir das
quatorze horas, em sessão pública, os membros da Comissão Permanente de Licitação do
Município, Jaqueline da Silva Zanini (Presidente), Daniela Turmina e Aeane Picolotto, nomeados
pela Portaria n° 001, de 02 de janeiro de 2013, para abrir e processar a licitação realizada na
modalidade de Concorrência Pública nº 001/2013, de que trata o Edital nº 032/2013, referente
ao registro de peças automotivas, parte mecânica, novas e originais ou genuínas para
caminhões e Ônibus de propriedade do Município, de acordo com os anexos e as especificações
descritas no Edital. Abertos os trabalhos, verificou-se a participação das empresas Mecânica
Giombelli Somensi Ltda, CNPJ nº 93.884.096/0001-89, neste ato representada por Vanderlei
Somensi, CPF nº 753.460.950-04; Auto Transporte Marauense Ltda, CNPJ nº 91.302.091/000175neste ato representada por Manolo Riva Magnabosco, CPF nº 015.345.700-71; Ivo Valente &
Filhos Ltda, CNPJ nº 93.186.997/0001-05, neste ato representada por Roberto Nievinski, CPF nº
922.056.070-49; (pelo correio) envelopes da C.S. Comércio de Peças para Veículos Ltda, CNPJ
nº 10.471.999/0001-00, não representada neste ato. Manifestaram-se pelos benefícios da Lei
Complementar 123-2006, as empresas Mecânica Giombelli Somensi Ltda e C.S. Comércio de
Peças para Veículos Ltda. Os invólucros contendo os documentos de habilitação e propostas
financeiras foram rubricados pelos presentes. Em seguida, abriu-se o invólucro contendo os
documentos de habilitação, os quais foram rubricados e examinados e depois integrados ao
processo da licitação. Após análise dos documentos de habilitação, a empresa C.S. Comércio de
Peças para Veículos Ltda, beneficiária da Lei 123-2066, foi considerada habilitada sob a
condição de apresentar novas certidões previdenciária e FGTS dentro dos prazos permitidos em
lei. As demais empresas encontram-se habilitadas. Dando continuidade aos trabalhos foram
abertos os envelopes nº 02- Proposta que, rubricadas e examinadas, foram integradas ao
processo. A sessão pública será suspensa, até a digitação de todas as propostas no sistema de
licitação e reaberta no dia dezesseis próximo, às nove horas, para a continuidade dos atos, para
que desde já ficam cientificados os presentes e demais interessados. Concluídos os trabalhos, a
Comissão determinou a publicação na imprensa oficial, para efeito de intimação e ciência dos
interessados. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata
que, lida e aprovada, será assinada pelos presentes, ficando desde já os autos com vistas
franqueadas aos interessados.
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