PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA
Estado de São Paulo
Site: www.iacanga.sp.gov.br
E-mail: pmiacanga@iacanga.sp.gov.br
Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 401 – Centro – Fone (14) 3294-9400
CEP 17180000 – IACANGA – SP
CNPJ:46.137.477/0001-14

ATA
Aos vinte três dias do mês de julho de dois mil e dezenove (2019), às 14:00 (quatorze horas),
na sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos do Município de Iacanga, com a presença
da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, nomeados pela Portaria GP nº 003/19, de 07 de
janeiro 2019, composta da Sra. Solange Guedes de Lima, Supervisora de Licitações e
Contratos; e do Sr. Marcos Antônio Previero, Coordenador Municipal de RH, contando
também com a presença dos Senhores Denilson Jardim Moreira, portador da cédula de
identidade RG/N° 19.200.617-4, representante da empresa Marli Petenuci Ferrari Kinoshita –
ME, de acordo com representação legal que lhe é outorgada por procuração, e também com
a presença do Senhor Silvio Batista, portador da cédula de identidade RG/N° 19.786.942-6,
representante da empresa Navarro Retífica de Motores e Peças LTDA, de acordo com
representação legal que lhe é outorgada por procuração abertura da Carta Convite 024/19,
Processo 087/19 , cujo objeto é “Contratação de empresa especializada para realização de
serviço de recuperação do motor de ambulância (peças e mão de obra), Marca Fiat, Modelo
Ducato, Placa FQC-9870, de acordo com o Anexo I do presente Ato Convocatório.” Iniciada
a reunião com uma breve explanação dos procedimentos licitatórios foi constatado que
foram apresentados os envelopes de documentação e propostas comerciais, como segue: 01
– NAVARRO RETÍFICA DE MOTORES E PEÇAS LTDA, CNPJ nº 14.801.744/0001-10, com sede
na Rua Marcondes Salgado, n° 12-60, Chacará Das Flores, CEP: 17.013-113 em Bauru/SP, e 02
– MARLI PETENUCI FERRARI KINOSHITA - ME, CNPJ nº 07.708.697/0001-07, com sede a Rua
Caetés, n° 1-26, Chácara Das Flores, CEP: 17.013-110 em Bauru/SP. Em primeiro lugar foi
verificada a regularidade dos envelopes de Documentação, estando os mesmos conformes,
foram abertos e colocados para o conhecimento e rubrica da CPL e dos presentes. Da análise
dos documentos verificou-se que as empresas participantes apresentaram a certidão
solicitada no item 7.1.2 (regularidade fiscal) letra B vencidas com restrições, diante disso fica
assegurado conforme previsto no presente edital no item 7.1.6 o prazo de cinco dias úteis
para apresentação de nova documentação atualizada. Não houve abertura do envelope de
proposta a qual será julgada após o prazo concedido as empresas participantes. Nada mais
havendo, foi encerrada a presente Reunião, e ficando registrado que não houve nenhuma
contestação foi então lavrada a presente Ata, que digitei e subscrevi, e vai assinada por todos
os presentes.
Iacanga, 23 de julho de 2019.
SOLANGE GUEDES DE LIMA
Presidente

MARCOS ANTONIO PREVIERO
Membro

DENILSON JARDIM MOREIRA
Marli Petenuci

SILVIO BATISTA
Navarro

