
 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA  DE ENVELOPES PROPOSTAS - EDITAL Nº
218/2016 – TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2016

Aos dezoito dias  do mês de novembro  do ano de dois mil e dezesseis, no Centro Administrativo
Amantino Lucindo Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS, reuniram-se, a
partir das nove horas, em sessão pública, os membros da Comissão Permanente de Licitação do
Município, Jaqueline da Silva Zanini (Presidente), Daniela Turmina e Aeane Picolotto, nomeadas
pela  Portaria n° 375, de 15 de março de 2016, para abrir  e processar a licitação realizada na
modalidade Tomada de Preços, referente a contratação de empresa para executar por empreitada
global  para  a  ampliação  de  metas  no  Módulo  Esportivo  Laurindo  Cadore,  Bairro  Planalto,  no
Município de Serafina Corrêa, em atendimento ao Convênio nº 1.006.218-48/2013/Ministério do
Esporte, de acordo com os anexos e as especificações técnicas descritas no item 4.0 do Edital.
Abertos os trabalhos  com a  abertura do invólucro  com  os documentos da  proposta financeira
apresentada pela empresa Correa & Cenci Colocação e Comércio de Basalto Ltda, única empresa
considerada  habilitada  ao prosseguimento  no  certame licitatório,  fase  proposta  financeira,  que
rubricados e recebidos pela Comissão na data de nove de novembro, próximo passado, conforme
ata de sessão pública deste certame licitatório, já apensada aos autos.  Na proposta, rubricada e
examinada e depois integrada ao processo da licitação,  a licitante firmou o valor global  de R$
157.714,19. Em ato contínuo, a Comissão de Licitação em análise ao edital e proposta considerou
a licitante classificada  e vencedora para a execução do objeto licitatório.  Ato contínuo, a Comissão
determinou a publicação na imprensa oficial, para efeito de intimação e ciência dos interessados.
Decorridos os prazos recursais,  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 presentes, ficando
desde já os autos com vistas franqueadas aos interessados. 
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