
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTAS – EDITAL Nº 
56-2011 - CONVITE Nº 28-2011.
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e onze, no Centro Administrativo  
Amantino Lucindo Montanari,  sito Av. 25 de Julho,  202,  em Serafina Corrêa-RS, reuniu-se a 
partir das dez horas, em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação, integrada pelos 
servidores  Jaqueline  da  Silva  Zanini,  Angélica  do  Carmo  Facco  e  Guilherme  Migliavacca, 
designados pela  Portaria  nº  001,  de 03 de janeiro  de  2011,  sob a presidência da primeira,  
incumbidos de abrir e processar o envelope nº 02-proposta da licitação realizada na modalidade 
de Convite nº 028-2011, de que trata o Edital nº 056-2011, que tem por objeto a contratação de 
empresa para  a  aquisição  de uniformes  para  o  Coral  Municipal.  Nenhuma empresa  se  fez 
representar. Iniciada a sessão, foi procedida a abertura dos envelopes 02-propostas da empresa 
habilitada, sendo rubricada e examinada, a proposta, e os preços demonstrados, a seguir:
Item Quant Descrição Silvia Lucca ME

1 19 Calça feminina em TWI, 100% poliéster, na cor verde noite. R$ 57,40
2 19 Blazer feminino em TWI ,100% poliéster, na cor verde noite. desclassificada
3 19 Camisa feminina em Poplin, composição: 67%  poliéster, 29% 

algodão e 4% de elastano, branco, manga longa.
R$ 47,40

4 19 Camisa feminina MJ em poplin, composição: 67%  poliéster, 
29% algodão e 4% de elastano, cor cinza 123, manga curta.

desclassificada

5 13 Blazer masculino em TWI 100% poliéster, na cor verde noite. R$ 118,40
6 13 Calça masculina em TWI 100% poliéster, na cor verde noite. R$ 65,70
7 13 Camisa  masculina  em Poplin,   composição:  67% poliéster, 

29% algodão e 4% de elastano ,  branco, manga longa,
R$ 47,40

8 13 Camisa masculina  em poplin:  composição:  67 % poliéster, 
29% algodão e 4% de elastano,cor cinza 123, manga curta.

R$ 43,70

A Comissão de Licitação, desclassifica a empresa Silvia Lucca ME para os itens 02 e 04, por 
apresentar o preço acima do previsto no item 5.0 Dos critérios de aceitabilidade, do Edital, e  
classifica  para  os  itens  01,  03,  05,  06,  07,  e  08,  nos  preços  demonstrados  na  tabela,  
considerando, ainda, que a Lei Municipal nº 2425, de 27 de novembro de 2007, denomina como 
Órgãos de Imprensa Oficial do Poder Executivo Municipal o site www.serafinacorrea.rs.gov.br  ,   e 
o quadro mural situado no Centro Administrativo Municipal, conforme atesta a publicação de fls 
18  e  42.  'Ato  contínuo,  tendo  por  base  o  resultado  classificatório  antes  apresentado,  foi 
declarada vencedora a empresa Silvia Lucca Me para o item 01, no valor unitário de R$ 57,40; 
item 03, no valor unitário de R$ 47,40;  item 05, no valor unitário de R$ 118,40; item 06, no valor 
unitário de R$ 65,70; item 07, no valor unitário de R$ 47,40; e item 08, no valor unitário de R$ 
43,70.  Concluídos os trabalhos, a Comissão determinou a publicação na imprensa oficial, para 
efeito de intimação e ciência dos interessados. Encerrado o prazo de recurso, o procedimento 
licitatório será encaminhado à Autoridade Superior para homologação e posterior adjudicação. 
Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelos membros da Comissão.
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