ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE PROPOSTAS E
DOCUMENTOS – EDITAL Nº 186/2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015.
Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, no Centro Administrativo
Amantino Lucindo Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS, reuniram-se, a
partir das nove horas, em sessão pública, os membros da Comissão Permanente de Licitação do
Município, Jaqueline da Silva Zanini (Presidente), Aeane Picolotto e Daniela Turmina,
designados pela Portaria nº 001, de 05 de janeiro de 2015, para abrir e processar a licitação
realizada na modalidade de Concorrência Pública nº 009/2015, de que trata o Edital nº 186/2015,
com a finalidade de registrar preços de peças automotivas, novas e originais ou genuínas para
veículos leves de propriedade do Município de Serafina Corrêa, RS. Iniciados os trabalhos,
registrou-se a participação da empresa Dall Agnol e Tedesco Ltda-ME, CNPJ nº
12.894.054/0001-27, neste ato devidamente representada por Tiago Tedesco, CPF nº
009.445.350-03. A licitante manifestou-se pelo benefício da Lei Complementar 123-2006 e
alterações. Em ato contínuo, os invólucros com os documentos de habilitação e propostas
financeiras foram recebidos e protocolados pela Presidente da Comissão, e em seguida
rubricados por todos os presentes. De imediato, a Comissão procedeu a abertura do invólucro
com os documentos de habilitação, os quais foram rubricados e examinados por todos e depois
integrados ao processo da licitação. Após a análise dos documentos de habilitação, a empresa
foi considerada habilitada. Dando continuidade aos trabalhos foi aberto o envelope nº 02Proposta que, rubricada e examinada por todos, foi integrada ao processo. Tendo-se como
critério de julgamento para a classificação a conformidade da proposta com as especificações do
Edital, a Comissão Permanente de Licitação. Em ato contínuo, classificou e declarou vencedora
a empresa Dall Agnol e Tedesco Ltda para os itens descritos na tabela anexa em seus valores
unitários. Concluídos os trabalhos, a Comissão determinou a publicação na imprensa oficial,
para efeito de intimação e ciência dos interessados. Após decorrido o prazo recursal, 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, ficando desde já os autos com vistas
franqueadas aos interessados.
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