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CONVITE Nº. 15/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO r-Jº. 82/2018 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em mecânica, 
visando à retífica do motor com a respectiva reposição de peças necessárias ao pleno 
funcionamento da ambulância M. BENZ SPRINTER 315 - Placa: DJP 9790 - CHASSI: 
8AC906 633 DE 076024 - Diesel - Motor OM 651 LA ANO: 2013/2013, utilizada no transporte 
de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS do Município, conforme relação de peças 
constantes do item 1 e execução dos serviços constantes do item 2 do Termo de Referência. 
Tipo: Menor preço global 

O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, através da Comissão Permanente de Licitações 
designada nos termos da Portaria nº.06/2018, de 02 de janeiro de 2018, alterada em parte 
pela Portaria nº. 094/2018, de 19 de março de 2018, torna público que em face da decisão da 
Exma. Sra. Prefeita Municipal, CONVOCA a licitante VANDA MARIA APOLINARIO BELLINl
ME, inscrita no CNPJ sob nº. 11 . 77 4.948/0001-1 O, classificada em 3° lugar no certame para, 
em sendo de interesse desta empresa, apresentar os documentos de regularidade fiscal 
e trabalhista exigidos nos termos do art. 8.1 e alíneas seguintes do instrumento 
convocatório, observado o prazo estabelecido no Edital , ficando ciente que, caso ocorra a 
concordância, a contratação se dará nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, inclusive quanto aos preços atualizados para exe<..Jção dos serviços, ou 
seja, R$ 40.486,00- quarenta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) , tudo em 
conformidade com o ato convocatório e conforme art. 64, § 2° da Lei de Contratos e Licitações. 

A presente convocação é publicada por afixação para fins do art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como, para fins de conhecimento 
público. 

Tabapuã, 28 de dezembro de 2018. 

À EMPRESA VANDA MARIA APOLINARIO BELLINl-ME 
CNPJ nº. 11.774.948/0001-10 
Rua Cordeirópolis, nº. 1.080, Jardim Dei Rey, 
Catanduva/SP CEP: 15.802-035 
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