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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 08/2016
MENOR PREÇO POR íTEM
Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, reuniram-se na
sede da Codépas os membros

da comissão de licitação, Sr. Ruben José Martins,

Constante dos Santos e o Sr. César Rebechi. Enviou proposta
PNEUS lTDA.

Apresentaram

propostas

as empresas

Sra. Samara

por correio a empresa MODELO

MODELO PNEUS LTDA., COMERCIAL

AUTOMOTIVA SA, MODENA PNEUS lTDA., JOAÇABA PNEUS lTDA. e BEllENZIER PNEUS lTDA.
Primeiramente,

foram rubricados pelos membros da comissão os invólucros apresentados. Passou-

se então para a abertura dos invólucros relativos à documentação.

Foi aberto o invólucro

1 da

empresa MODELO PNEUS lTDA., no qual se verificou que todos os documentos exigidos no edital
foram

•

devidamente

apresentados,

restando

habilitada.

Foi aberto

o invólucro

1 da empresa

MODENA PNEUS LTDA., no qual se verificou que todos os documentos

exigidos no edital foram

devidamente

1 da empresa JOAÇABA

apresentados,

restando habilitada.

Foi aberto o invólucro

PNEUS lTDA., no qual se verificou que todos os documentos exigidos no edital foram devidamente
apresentados, restando habilitada. Foi aberto o invólucro 1 da empresa BEllENZIER PNEUS l TDA.,
no qual se verificou que todos os documentos exigidos no edital foram devidamente

apresentados,

restando habilitada. Foi aberto o invólucro 1 da empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA SA, no qual se
verificou que todos os documentos
habilitada. Estando as empresas

exigidos no edital foram devidamente

habilitadas

apresentados, restando

em relação a documentação,

passou-se à abertura

dos invólucros relativos à proposta. Foi aberto o invólucro 2 da empresa JOAÇABA PNEUS l TDA.,
tendo sido verificado que a proposta
seu valor global corresponde
1.303,50, o valor unitário
empresa

atende aos requisitos técnicos exigidos no edital, sendo que o

a R$ 197.589,00, o valor unitário

do item 02 corresponde

que a proposta

exigidos no edital, sendo que o seu valor global corresponde
foi aberto o invólucro

a R$

a R$ 172,00. Após, foi aberto o invólucro 2 da

MÓDENA PNEUS lTDA. tendo sido verificado

item 01 corresponde

do item 01 corresponde

a R$ 1.309,00, o valor unitário

atende aos requisitos

a R$ 198.450,00 o valor unitário

do item 02 corresponde

do

a R$ 175,00.

Após,

2 da empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA SA, tendo sido verificado

que a

proposta atende aos requisitos exigidos no edital, sendo que o seu valor global corresponde
218.838,00 o valor unitário

do item 01 corresponde

a R$ 1.445,00, o valor unitário

cor responde a R$ 174,00. Após, foi aberto o invólucro

a R$

do item 02

2 da empresa BEllENZI ER PNEUS l TDA.,

tendo sido verificado que a proposta atende aos requisitos exigidos no edital, sendo que o seu valor
global corresponde a R$ 202.056,00 o valor unitário do item 01 corresponde
unitário

do item 02 corresponde

a R$ 1334,00, o valor

a R$ 173,00. Após, foi aberto o invólucro 2 da empresa MODELO

PNEUS lTDA. tendo sido verificado que a proposta atende aos requisitos exigidos no edital, sendo
que o seu valor global corresponde
1349,00, o valor unitário
empresa
declara

a R$ 204.534,00 o valor unitário do item 01 corresponde

do item 02 corresponde

JOAÇABA PNEUS lTDA. apresentou
a empresa

JOAÇABA PNEU5 lTDA.

a R$

a R$ 182,00. Assim, a Comissão verificou que a

proposta válida para os itens 01 e 02. A Comissão
vencedora

nos item

01 do processo

licitatório.

Desclassificadas todas as empresas quanto ao item 2, porque as propostas apresentadas estão
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restando intimado os presentes. Finalizado o prazo sem interp
processo de licitação

. ão de recurso, encaminha-se o

à assessoria jurídica, para análise e pa

Sra. Priscila Mendonça Moccelin
Representante da empresa MODENA PNEUS
lTDA.
César Rebechi
Membro
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Sr. A toni ho osé riu
Representante da empre' a JOAÇABA PNEUS
lTDA .

Samara Co

s Santos
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