
 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE PROPOSTAS E
DOCUMENTOS – EDITAL Nº 278/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2014 – REGISTRO DE
PREÇOS Nº 052/2014.

Aos nove  dias do mês de dezembro  do ano de dois mil e  quatorze,  no Centro Administrativo
Amantino Lucindo Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS, reuniram-se a partir
das oito horas e trinta minutos, para a fase de credenciamento,  a Pregoeira, Angélica do Carmo
Facco  e  sua  Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº  110,  de  09  de  janeiro  de  2014,
incumbidos de abrir e processar a licitação realizada na modalidade de Pregão Presencial nº 087-
2014,  de que trata o Edital nº 278-2014,  que tem por objeto registrar  preços de prestação de
serviços de horas de topografia.  Inicialmente,  a Pregoeira e sua Equipe de Apoio receberam o
credenciamento da empresa: Masolini Engenharia Ltda, CNPJ nº 11.232.786/0001-99, representada
pelo Sr. Sérgio Antônio Massolini Junior, RG nº 1078799572. Encerrado o prazo de credenciamento,
foram procedidas as devidas conferências.  Aberta a sessão pública,  às nove horas,  os envelopes
contendo os documentos de habilitação e propostas financeiras,  fechados,  acompanhados da
Declaração de Habilitação,  foram recebidos e rubricados por todos os presentes.  Ato contínuo,
aberto o envelope contendo a proposta financeira, rubricada e examinada, e os preços lançados no
sistema informatizado de licitação.  A  Pregoeira iniciou a fase de lances,  encerrando-se após o
desinteresse de lances pelo licitante. O critério de julgamento para a classificação foi o menor preço
por item lançado,  bem como a conformidade da proposta com as especificações do Edital.  Ato
contínuo, o envelope de habilitação da empresa classificada em 1º lugar foi aberto, os documentos
rubricados e examinados pelos presentes e após serem agrupados e numerados sequencialmente,
foram integrados aos autos do processo.  Ato contínuo,  após a verificação dos documentos, a
empresa foi  considerada habilitada e classificada.  A Pregoeira,  tendo em vista a classificação e
habilitação, declarou vencedora a empresa Massolini Engenharia Ltda, para o item 01, no valor de
R$ 70,00 p/hora. O processo será encaminhado à autoridade superior para que seja homologado e
adjudicado.  No prosseguimento da sessão,  os autos, desde já, ficam com vistas franqueadas aos
interessados. Concluídos os trabalhos, a Pregoeira 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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