
 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA  DE ENVELOPES PROPOSTAS - EDITAL Nº
052/2016 – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016

Aos vinte  dias  do mês de abril  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 dezesseis  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 por
empreitada  global  para  contratação  de  empresa  para  executar  por  empreitada  global  a
pavimentação em paralelepípedos em parte de ruas do Loteamento Verdes Vales I, no Município de
Serafina Corrêa, de acordo com os anexos e as especificações técnicas descritas no item 4.0 do
Edital. Abertos os trabalhos, os invólucros  com  os documentos propostas financeiras
apresentados pelas empresas habilitadas em ata de sessão pública deste certame licitatório,
foram abertos pela Comissão de Licitação e  rubricados pelos membros titulares presentes,  e
depois integradas ao processo da licitação. Em ato  contínuo,  a  Comissão  de  Licitação  em
análise  ao  edital  e  propostas,  relacionou  os  preços  apresentados  pelas  empresas:
Pavimentadora Silva Eireli – ME, R$ 52.977,40; Martins das Chagas & Cia Ltda, R$ 57.004,95;
Cadê & Cia Ltda, R$ 59.644,61; Correa e Cenci Colocação e Comércio de Basalto Ltda, R$
60.055,83.  Em ato  continuo,  as  empresas participantes  foram consideradas classificadas na
seguinte ordem: 1º lugar -Pavimentadora Silva Eireli, R$ 52.977,40; 2º lugar – R$ 57.004,95; 3º
lugar – R$ 59.644,61; 4º lugar – R$ 60.055,83 .  Em ato seguinte, a Presidente da Comissão
declarou  vencedora  a  empresa  Pavimentadora  Silva  Eireli  –  Me,  no  valor  global  de  R$
52.977,40.   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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