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ATA
Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (2019), às 15:00 (três 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 do Setor de Pessoal, para julgamento das propostas e
encerramento do Convite 024/19, Processo 087 de 02 de julho de 2019, 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.” As empresas apresentaram a documentação solicitada
dentro do prazo estabelecido, e estando em conformidade com presente edital. Em
prosseguimento foi verificada a regularidade das propostas das empresas e, estando as mesmas
conformes, foram abertas e rubricadas. As propostas foram analisadas e estavam de acordo com
o orçado pela administração, sendo assim a CLC procedeu a sua classificação: classifica-se em
primeiro lugar a empresa MARLI PETENUCI FERRARI KINOHITA ME que apresentou o menor valor
global de R$ 15.300,00 (quinze mil e quinhentos reais), e classifica-se em segundo lugar a empresa
NAVARRO RETÍFICA DE MOTORE E PEÇAS LTDA que apresentou o segundo menor valor global
de R$ 19.234,00 (dezenove mil duzentos e trinta e quatro reais). 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, 25 de julho de 2019.
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