
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS - EDITAL Nº 207-2011 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004-
2011 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 038-2011.

Aos dezessete  dias do mês de outubro  do ano de dois mil e onze,  no Centro Administrativo 
Amantino Lucindo Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS,  reuniram-se, a 
partir das  quatorze horas,  em sessão pública,  os membros da Comissão Permanente de 
Licitação do Município,  Jaqueline da Silva Zanini,  Angélica do Carmo Facco e Guilherme 
Migliavacca, nomeados pela Portaria nº 001, de 03 de janeiro de 2011,  para abrir e processar a 
licitação realizada na modalidade de  Concorrência Pública nº 04-2011,  de que trata  o Edital nº 
207-2011, que tem por objeto o registro de preços de peças automotivas, parte elétrica, novas e 
originais ou genuínas para diversos veículos,  máquinas,  tratores,  caminhões e demais 
implementos de propriedade do Município. Abertos os trabalhos, verificou-se a participação das 
empresas: Gara Diesel Com.de Máquinas Ltda, CNPJ nº 00.815.180/0001-60, representada pelo 
Sr.  Alcimar  Angelo  Consalter,  RG nº  1033850338;  e  as  empresas:  Eduardo Pinto,  CNPJ  nº 
01.557.674/0001-54; Panajó Peças Automotivas Nacional Ltda, CNPJ nº 69.330.264/0001-00; 
Artemio  Gaggiola  ME,  CNPJ  nº  10.545.444/0001-66;  Auto  Peças  Alvorada  Ltda,  CNPJ  nº 
94.882.339/0001-02, não se fizeram presentes, nem representadas. Os envelopes contendo os 
documentos de habilitação e propostas financeiras foram rubricados pelo representante presente 
e membros da Comissão.  Em seguida,  abriu-se os envelopes contendo os documentos de 
habilitação,  os quais foram rubricados e examinados e integrados ao procedimento  licitatório. 
Manifestaram-se pelos benefícios da Lei Complementar nº 123-2006 as empresas: Gara Diesel 
Com.de Máquinas Ltda, Eduardo Pinto, Artemio Gaggiola ME, e Auto Peças Alvorada Ltda. Na 
análise da documentação a Comissão Permanente de Licitação face as empresas Eduardo Pinto 
e Auto Peças Alvorada Ltda terem apresentado a mesma documentação da Concorrência nº 
03/2011, objeto de recurso pela empresa Gara Diesel  Com.de Máquinas Ltda será realizada 
diligência,  sendo  que  a  decisão  será  comunicado  as  licitantes  participantes,  via  fax.  No 
prosseguimento da sessão,  os autos,  desde já,  ficam com vistas franqueadas aos 
interessados. Concluídos os trabalhos, a Presidente da Comissão determinou a publicação 
da presente no quadro mural e no site www.serafinacorrea.rs.gov.br,  para ciência dos 
interessados. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 
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