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ATA DE RECEPÇÃO, ABERTURA E JULGAMENTO.
MODALIDADE: CONVITE Ng 005/2019.
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE."
Às 14:00 horas do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezenove, na sala de reuniões,
localizada no Setor de Licitação do Município de Leme/SP à Rua Joaquim Mourão, 289 Centro, com a presença dos membros da comissão de licitação, Aldo Kinock, Gilmara Regina
Máximo, Janaina Greyce de Abreu Cerbi, Patricia Maura CoIli e Silvia Regina de Godoy,
teve início a sessão para recebimento, abertura e julgamento dos envelopes de
documentação e propostas, remetidos pelos interessados em participar do certame.
Inicialmente, foi dito pela comissão, que 04 empresas foram convidadas, bem como, que o
edital foi dIsponibilizado, na integra, no site oficial da Prefeitura, para conhecimento dos
Interessados. Ato contínuo, verificou-se nesta sessão, que apresentaram seus dois
envelopes, os abaixo indicados. O desinteresse dos demais convidados, de outros eventuais
Interessados, e a necessidade da Administração na contratação dos serviços, configura
motivo suficiente para prosseguimento do certame.
EMPRESA

CNPJ

Representante

WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI-EPP

27.614.905/0001-08

-

PNEUS LEME- CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

00.537.562/0001-79

REINALDO NOGUEIRA

Al sendo constatada a regularidade da representatividade das licitantes supra, passou-se à
abertura dos Envelopes ni? 01 (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO), sendo seu conteúdo
totalmente rubricado pelos presentes. Ato contínuo, em análise as documentações
apresentadas, foi dito pela Comissão que HABILITAVA as licitantes supra, por terem atendido
as exigências do edital. Passou-se, então, à abertura dos Envelopes ng 02 (PROPOSTA), das
licitantes habilitadas, sendo seu conteúdo totalmente rubricado pelos presentes. Aí sendo,
analisadas as propostas, foi dito pela Comissão de Licitações que classificava as propostas
apresentadas,de acordo com o menor preço global ofertado, da seguinte forma.
Valor Global
Valor Global
Valor Global
Valor Global
EMPRESA
Lote 01

Lote 02
Desclassificada

Lote 03
1.235,40

WEST PARTS PEÇAS E
LUBRIFICANTES EIRELI-EPP

29.961,96

31.197,36

PNEUS LEME- CENTRO
AUTOMOTIVO I.TDA-ME

33.90240

1.342,00

737,40

35.981,50

Ato contínuo, considerando que a empresa WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI-EPP apresentou
valor global lote 01 menor e não se ateve as alterações do lote 02 sendo desclassificada neste item e
valor maior no lote 03, foi considerada vencedora do Item 03 no certame, e a empresa PNEUS LEMECENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME foi considerada vencedora nos itens dos lotes 02 e 03, sendo-lhes
adjudicados os objetos. Não havendo mais nada para ser registrado, deu-se por encerrada a sessão,
fazendo lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da
comissão de licitação. O prazo de recurso é de (02) dois dias úteis a contar da presente. Nada mais.
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