
 

 

  

ATA DE ABERTURA DO CONVITE Nº 033/2017 
PROCESSO N° 100/2017 

 
 

Às treze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e quatro do mês de novembro do ano de dois 
mil e dezessete, 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 093/2017, de 02 de janeiro de 2017, sob a Presidência do Sr. José Ricardo Fachin, 
estando presentes os demais membros que compõem a referida Comissão: Sra. Cintia de Andrade 
Lima e o Sr. Silvio Aparecido Oliveira, 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 a retifica de motor de veículos utilizados no Transporte Escolar de Alunos da Rede 
Municipal de Educação, conforme relação de peças a serem aplicadas e a execução de serviços 
descritos no Anexo I – Termo de Referencia, 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, 
a Senhora Secretária constatou o recebimento das propostas referente às empresas abaixo 
especificadas: 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  ENDEREÇO CNPJ 
R.T.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E 
SERVIÇOS AUTOMOTORES EIRELI - EPP 

Rua Martinópolis nº 160 Jardim Del Rey   
CEP: 15.802-040 – Catanduva - SP 

20.054.702/0001-65 

LL COUTINHO TRANSPORTES LTDA - ME 
 

Rua Dr. Alvaro de Oliveira Soares nº 1800, 
Parque Industrial Ivan Baldi  
CEP: 15.880-000 – Tabapuã - SP 

56.458.011/0001-74 

RETIFICA MACRO LTDA – ME  
 

Rua Arapongas nº 265 Parque Residencial 
Flamingo  
CEP: 15.803-230 – Catanduva - SP 

02.719.039/0001-99 

LICETRACTOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP 

Rua Sergipe nº 4075 Vila Paulista   
CEP: 15.803-160 – Catanduva - SP 

11.371.179/0001-00 

 
Ato contínuo, foram abertos 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 8.1 DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, e ainda estar abaixo do valor médio apurado no 
processo, foram CLASSIFICADAS em ordem crescente de valor, respeita a ordem de classificação 
conforme demonstrado no Mapa em Anexo. Foram declaradas vencedoras do certamente as 
seguintes empresas: 
1ª Classificada para o Lote I: Ônibus M.BENZ/MPOLO VICINO ESC.– Placa: DJM-1233 a empresa 
LINCETRACTOR COM. IMP. E EXP. LTDA – EPP, CNPJ: 11.371.179/0001-00, com a proposta no valor do 
total de R$ 18.700,00 (Dezoito Mil e Setecentos Reais); Foram atendidas as demais exigências 
constantes do Instrumento Convocatório. 
1ª Classificada para o Lote II: Ônibus MARCOPOLO VOLARE V6 ON – Placa: CMW 8736 a empresa LL 
COUTINHO TRANSPORTES LTDA - ME, CNPJ. 56.458.011/0001-74, com a proposta no valor total de R$ 



 

 

  

22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais); 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 

 

CINTIA DE ANDRADE LIMA  SILVIO APARECIDO OLIVEIRA  
                      Secretária   Membro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


