
 

  

ATA DE ABERTURA DO CONVITE Nº 015/2018 
PROCESSO N° 82/2018 

 
 

Às nove horas e trinta minutos do dia (30) trinta de outubro do ano de dois mil e 
dezoito, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Tabapuã, sito a Av. Rodolfo Baldi nº 
817, Centro, nesta cidade de Tabapuã-SP, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela Portaria nº 06/2018, de 02 de janeiro de 2018, alterada em parte pela 
Portaria nº. 094/18, de 19 de março de 2018, sob a Presidência do Sr. José Ricardo Fachin, 
estando presentes os demais membros que compõem a referida Comissão: Sr. Aloisio 
Fernando Louzada e a Sra. Elaine Francisco Bosquesi, para a abertura dos envelopes 
“Proposta” e classificação das empresas proponentes, referente ao processo licitatório 
acima especificado, modalidade Convite, que tem por objeto a 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 do Edital, com o objetivo de 
viabilizar tecnicamente os processos licitatórios, com acompanhamento direto dos 
processos e sessões, análise e elaboração de editais, dentro das prerrogativas próprias do 
exercício da administração pública. Dando início aos trabalhos, o Senhor Secretário 
constatou o recebimento das propostas referente às empresas abaixo especificadas: 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  ENDEREÇO CNPJ 

PEDRO MONTELEONE 

VEICULOS E MOTORES LTDA 

Av. Deputado Orlando Zancaner nº 

1911 – PRQ Joaquim Lopes 

CEP: 15.812-020 – Catanduva - SP 

47.069.869/0001-

56 

ANTONIO MOLINA ROMERO – 
OFICINA -EPP 

Rua Dr. Jeronimo de Almeida n° 
615 - Centro CEP-14.735-000 – 
Severínia/SP 

54.317.839/0001-

87 

VANDA MARIA APOLINARIO 
BELLINI - ME 
 

Rua Cordeirópolis nº 1080 – Jardim 
Del Rey CEP: 15.802-035 – 
Catanduva - SP 

11.774.948/0001-

10 

 

Ato contínuo foi aberto os Envelopes contendo as Propostas e, com a 

colaboração dos membros da Comissão de Licitação, o Presidente examinou a 

compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução, com aqueles definidos no 

Edital, e considerando o CRITÉRIO DE JULGAMENTO constante da clausula 7.1 DO TIPO 

MENOR PREÇO GLOBAL, e ainda estar abaixo do valor médio apurado no processo, foram 

CLASSIFICADAS em ordem crescente de valor, respeitada a ordem de classificação 

conforme demonstrado no Mapa em Anexo. Foi declarada vencedora do certame a seguinte 

empresa: 

 

1ª Classificada 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 do Edital: 

empresa PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 

47.069.869/0001-56, com a proposta no valor do total de R$ 40.486,00 (quarenta mil 

quatrocentos e oitenta e seis reais); Foram atendidas as demais exigências constantes do 

Instrumento Convocatório. 

 

2ª Classificada 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 do Edital: 

empresa ANTONIO MOLINA ROMERO – OFICINA -EPP, inscrita no CNPJ nº.  

54.317.839/0001-87, com a proposta no valor do total de R$ 46.207,48 (quarenta e seis mil, 

duzentos e sete reais e quarenta e oito centavos); Foram atendidas as demais exigências 

constantes do Instrumento Convocatório. 

 

3ª Classificada 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 do Edital: 

empresa VANDA MARIA APOLINARIO BELLINI-ME, inscrita no CNPJ sob nº.  

11.774.948/0001-10, com a proposta no valor do total de R$ 46.974,78 (quarenta e seis mil, 

novecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos); Foram atendidas as demais 

exigências constantes do Instrumento Convocatório. 

 

A sessão prosseguiu e novamente os documentos foram colocados à disposição 

dos presentes para análise e rubrica. Foi aberta a palavra novamente e não houve 

manifestação. Nada mais havendo o Presidente da Comissão encerrou a presente sessão, 

lavrando-se a presente ATA que lida achada conforme, vai assinada por todos os presentes, 

para posterior remessa juntamente com os demais documentos pertinentes a esta Licitação 

à autoridade superior para a devida Homologação e Adjudicação.  

 

 

 
 

JOSÉ RICARDO FACHIN 

Presidente da Comissão 

 

ALOISIO FERNANDO LOUZADA       ELAINE FRANCISCO BOSQUESI 

                 Secretário                                                                              Membro 
 


