
 

 

  

ATA DE ABERTURA DO CONVITE Nº 032/2017 
PROCESSO N° 098/2017 

 
 

Às treze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete 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 do motor do ônibus  M. BENZ O371 – Placa: BWQ-3800 – CHASSI: 9BM364287NC072970 – 
326CV ANO: 1992/1993, 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 

VIVIAN CUSTODIO DA SILVA – ME 
 

Rua Belmiro Calseverini nº 1357 Centro   
CEP: 15.880-000 – Tabapuã - SP 

10.897.313/0001-48 

DIEGO BRUNO DE OLIVEIRA - ME 
 

Rua Alvaro de Oliveira Soares nº 1800, Parque 
Industrial Ivan Baldi – Box 03 
CEP: 15.880-000 – Tabapuã - SP 

27.465.757/0001-07 

 
Prosseguindo-se os trabalhos e após a identificação das empresas proponentes, passou-se a análise 
das propostas apresentadas, por todos os membros da Comissão de Licitação que constataram que 
as empresas licitantes atenderam os requisitos exigidos para a proposta. Ato contínuo foi procedido 
à classificação das propostas conforme segue:  
 

CLASSIF. RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA / CNPJ/MF VALOR GLOBAL 
(R$) 

1ª VIVIAN CUSTODIO DA SILVA – ME 
CNPJ. 10.897.313/0001-48 

26.254,00 

2ª DIEGO BRUNO DE OLIVEIRA - ME 
CNPJ. 27.465.757/0001-07 

26.347,60 

3ª R.T.A. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES EIRELI - EPP 
CNPJ. 20.054.702/0001-65 

26.714,30 

 
Depois de verificadas e devidamente analisadas as propostas apresentas, esta Comissão de Licitações 
houve por bem CLASSIFICAR, em 1º lugar a proposta apresentada pela empresa VIVIAN CUSTODIO 
DA SILVA – ME, inscrita no CNPJ. nº 10.897.313/0001-48, com sede na Rua Belmiro Calseverini nº 
1357 Centro, CEP: 15.880-000- Tabapuã-SP, com a proposta no valor total de R$ 26.254,00 (vinte e 
seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), considerando o CRITÉRIO DE JULGAMENTO constante 



 

 

  

da clausula 8.1 do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, e ainda estar abaixo do valor médio apurado no 
processo que foi de R$ 26.851,00 (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais), assegurada as 
licitantes microempresas e EPP o exercício do direito de preferência. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


