ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E
PROPOSTAS FINANCEIRAS - EDITAL Nº 142/2017 - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2017

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, no Centro
Administrativo Amantino Lucindo Montanari, situado na Av. 25 de Julho, 202, Centro,
em Serafina Corrêa, RS, reuniram-se, a partir das nove horas, em Sessão Pública, a
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município, Jennyfer Ravini
Zanluchi Scheffer e demais membros, Adriana Santin e André Luís Suder, nomeados
pela Portaria n° 779 de 23 de maio de 2017, para abrir e processar a licitação
realizada na modalidade Tomada de Preços nº 010/2017, visando a aquisição de
guindaste veicular tipo Munck com instalação; serviço de alongamento no caminhão
Ford F12000, e serviço de reforma de caçamba do caminhão basculante Cargo
2428, de acordo com os anexos e as especificações técnicas descritas do Edital nº
142/2017. Abertos os trabalhos, foram recebidos e protocolados os envelopes de
documentos de habilitação e propostas financeiras das empresas cadastradas
participantes, sendo: CARROCERIAS OLDONI LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº
06.051.751/0001-13, estabelecida na Linha Dezesseis, s/nº, Povoado Migliavacca,
no município de Casca/RS, neste ato representada por Rafael Oldoni, CPF nº
004.240.890-33; e TKA GUINDASTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 09.332.314/0001-66, estabelecida na Rua Alessandria, nº 340, Bairro
São Gotardo, no município de Flores da Cunha/RS, neste ato representada por
Arildo Cordeiro, CPF nº 916.124.709-04. Os envelopes foram rubricados pela
Comissão Permanente de Licitação e licitantes presentes. Em seguida, abriram-se
os envelopes nº 01, os documentos habilitatórios foram rubricados e analisados
pelos presentes e depois integrados ao processo da licitação. A empresa
CARROCERIAS OLDONI LTDA-ME declarou ser beneficiária da LC 123/2006. A
Comissão de Licitação em análise ao edital e documentos apresentados, considerou
as duas licitantes presentes habilitadas. Questionados sobre a intenção de interpor
recurso nesta fase, os licitantes não manifestaram interesse. Na sequência,
procedeu-se a abertura dos envelopes de propostas financeiras, constatando-se que
a empresa CARROCERIAS OLDONI LTDA-ME, cotou o item 02 para a prestação de
serviços de alongamento no caminhão Ford 12.000 no valor de R$ 4.800,00 (quatro
mil e oitocentos reais) e o item 03 para a prestação de serviço de reforma de
caçamba do caminhão basculante Cargo 2428, no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e
cem reais). A empresa TKA GUINDASTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, cotou
apenas o item 01, fornecimento do guindaste veicular tipo Munck com instalação no
valor de R$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais). Estando em
conformidade com as exigências editalícias, as propostas foram consideradas
válidas. Assim, sem manifestações de interposição de recurso, a Comissão julgou
vencedoras do certame a empresa TKA GUINDASTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA para o item 01 no valor de R$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais), e
a empresa CARROCERIAS OLDONI LTDA-ME para o item 02 no valor de R$
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e para o item 03 no valor de R$ 8.100,00
(oito mil e cem reais). Ato contínuo, a Comissão determinou a publicação na
imprensa oficial, para efeito de intimação e ciência dos interessados. 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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