
 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E
PROPOSTAS - EDITAL Nº 223/2016 – TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2016

Aos nove dias  do mês de dezembro 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 onze horas, em Sessão Pública, os membros da Comissão Permanente de Licitação
do Município, Jaqueline da Silva Zanini (Presidente), Aeane Picolotto e Guilherme Migliavacca,
nomeados 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 pessoas físicas  ou
jurídicas para prestação de serviços em: oficineiro de artesanato, instrutor de yoga e orientador à
iniciação teatral, dentro do Projeto Oficinas Terapêuticas, Tipo I, vinculados a Resolução CIB-RS
404/2011, de acordo com os anexos e as especificações técnicas descritas no item 4.0 do Edital.
Abertos os trabalhos, verificou-se a participação das empresas cadastradas:  Ineliva  Cecilia
Castaldello Lussi, CPF nº 367.892.400-04, neste ato representada pela mesma, e, Janete Inês
Bresolin, CPF nº 328.732.120-04, neste ato representada pela mesma.  Os invólucros  com  os
documentos de habilitação e propostas financeiras foram recebidos pela Comissão Permanente
de Licitação e  rubricados pelos presentes.  Em seguida,   os  envelopes  nº  01,  contendo  os
documentos habilitatórios foram abertos, que rubricados e analisados pelos presentes,   foram
integrados ao processo da licitação, e, em ato contínuo, a Comissão de Licitação em análise ao
edital  e  documentos  apresentados,  considerou  as  licitantes  habilitadas  à  próxima  fase  de
proposta financeira. Abertos os envelopes e analisadas as propostas, os preços apresentados
foram os seguintes: Janete Ines Bresolin, R$ 29,00/hora e, Ineliva Cecilia Castaldello Lussi, R$
31,80/hora. Em ato contínuo, a Presidente da Comissão estando as propostas de acordo com o
requerido em edital, declarou classificada em 1º lugar Janete Ines Bresolin e em 2º lugar Ineliva
Cecilia Castaldello Lussi.   Em ato contínuo, considerada  vencedora do presente certame no
valor global de R$ 29,00/hora, a licitante Janete Ines Bresolin. Em ato contínuo, a Comissão
determinou a publicação na imprensa oficial, para efeito de intimação e ciência dos interessados.
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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