
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA
APÓS FASE RECURSAL - EDITAL Nº 170/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019

Aos  vinte  e  seis  dias  do  mês  de  dezembro  do ano de dois mil e dezenove, no Centro
Administrativo Municipal  Amantino Lucindo Montanari, situado na Av. 25 de Julho, nº  202, em
Serafina Corrêa, RS, reuniram-se, a partir das nove horas, em Sessão Pública, os membros da
Comissão Permanente de Licitação do Município, Jennyfer R. Z. Scheffer, André Luis Suder e
Débora Cristina Vivian, nomeados pela Portaria n° 1071, de 28 de agosto de 2018 para, após
fase recursal, abrir  o envelope e julgar a proposta financeira da única empresa habilitada na
primeira Sessão da Tomada de Preços nº  012/2019,  sendo  Pandolfo,  Fedrigo e Cia Ltda,
inscrita no CNPJ nº 03.338.551/0001-58, neste ato representado pelo Sr. Ivaldo Jorge Fedrigo,
inscrito no CPF nº 260.706.770-72. Verificada a ausência do membro da Comissão Permanente
de Licitação,  Engenheiro  Civil  Guilherme Migliavacca  e  considerando  a  necessidade  de um
profissional  com  conhecimentos  técnicos  na  área  de  engenharia  para  analisar  a  planilha
orçamentária e demais documentos que compõem a proposta financeira da empresa, requisitou-
se a presença do Engenheiro Civil Reginaldo Gomes. Abertos os trabalhos, o envelope contendo
a proposta  financeira  da  empresa  foi  aberto,  os  documentos  rubricados  e  analisados  pelos
presentes. A Comissão de Licitação e o Engenheiro Reginaldo Gomes, consideraram a proposta
financeira válida, por estar em conformidade com as exigências  editalícias,  sendo que o valor
apresentado foi de R$ 74.294,44. Ressalta-se que foi identificado um mero erro de digitação da
descrição  do  Subitem  2.4  da  Planilha  Orçamentária,  o  qual,  o  representante  da  empresa
presente em sessão, Sr. Ivaldo Jorge Fedrigo, comprometeu-se a executar o serviço conforme
descrição prevista na Planilha Orçamentária fornecida pelo município, sendo “lastro de concreto
magro, espessura de 10 cm”. Desta forma, a Comissão julgou vencedora do certame a empresa
Pandolfo, Fedrigo e Cia Ltda, no valor global de R$ 74.294,44 (setenta e quatro mil, duzentos e
noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), sendo R$ 59.426,50 (cinquenta e nove
mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) referente ao material e R$ 14.867,94
(quatorze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) referente a mão
de obra. Intimado da intenção de interpor recurso, o Sr. Ivaldo Jorge Fedrigo manifestou-se não
ter interesse. 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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