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9 horas

REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

N° 01/2021

10 minutos do dia 29 de

e

Franco, situado

a

janeiro

Rodrigues

Av. Carlos

de 2021,

sala de

na

da Cruz, n° 826, reuniu-se

licitações localizada
a

no

Edifício Albano

Licitação,

Comissão Permanente de
decisão

sobre

os
relacionados, para
parecer técnico,
composta
questionamentos fÓrmulados e continuidade dos trabalhos. De acordo com o parecer técnico as propostas
das duas empresas classificadas, EURO TRUCK e TRUCKVAN, atendem às exigências do edital devendo
prevalecer o critério de menor preço. No tocante à observação feita pela representante legal da empresa

dos

mmbros

leitura do

abaixo

por unanimidade improcedente a argumentação apresentada, tendo em vista
que a empresa EURO TRUCK atendeu a todas as exigências contidas no Item 12, Anexo II, do Edital: Da
Qualificação Técnica. No caso específico do engenheiro eletricista, a -empresa EURO TRUCK apresentou

TRUCKVAN,

a

Comissão

jugou

Cleipson Luiz Rissardi com duração de quatro anos, vigente até
o mês de outubro de 2021. Além do mais a proposta de preço apresentada pela empresa EURO TRUCK é a
mais vantajosa com uma diferença de preço para a segunda colocada bastante significativa. Dando
prosseguimento passamos para a segunda fase do processo licitatório onde foi aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação da empresa EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA, que
contrato de

prestação de serviços

com o

Sr.

apresentou o menor valor global, tendo sido vistada e analisada pela Comissão e licitantes presentes sem
qualquer ressalva a ser feita. Fica assegurado o direto de recurso, conforme Regulamento de Licitações e
Contratos do SENAI, para qualquer empresa que queira fazer uso do mesmo, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis. Nada mais havendo a tratar eu, DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA, Membro da Comissão
Permanente de

Licitação, lavrei

presente ata, que

a

vai assinada

pelos

membros da Comissão

e

licitantes

presentes:

4J

c-

WILIANE SANTOS DE

KAREN VIRFXA VES COSTA CARVALHO
Membo da Comissão de Licitação

A'RÚJO

Membro da Comissão de

r

Licitação

L

\

ANTÔNIO CABRAL NETO
Presidente da Comissão de Licitação

DIGO FERNANDES DE OLIVEIRA
Membro da Comissão de Licitação

LICITANTES:

ATHOS BRASIL
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