
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE 
PROPOSTA FINANCEIRA – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois  mil  e  vinte e dois,  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, Michelle Veiga, André Luis
Suder e  Guilherme Migliavacca, nomeados pela Portaria n° 618, de 20 de maio de 2020
para abrir as propostas apresentadas para a Dispensa de Licitação nº 032/2022, que tem

por objeto a  Contratação de empresa para reforma na sala de Imagenologia (mamografia e
ultrassonografia), sendo de acordo com os anexos e as especificações técnicas descritas no
Projeto Técnico publicado no site oficial do município em 23 de agosto de 2022. Abertos os
trabalhos,  verificou-se  que  as  empresas  que  demonstraram  interesse  e  encaminharam
proposta para o objeto desta dispensa foram:  1 – Kelen Cristina Ferronatto, inscrita no
CNPJ nº  40.835.435/0001-70,  estabelecida na Rua Padre Sérgio Calza,  nº  1336,  Bairro
Santin, no Município de Serafina Corrêa,  2 – Arnaldo Roque Troian, inscrita no CNPJ nº
27.423.620/0001-90,  estabelecida  na  Linha  Bento  Gonçalves,  nº  2175,  Casa  03,  no
Município de Serafina Corrêa, RS e  3 - Construtora e Incorporadora DR, inscrita no CNPJ
nº 23.819.887/0001-40, estabelecida na Rua Cezar Piccoli, nº 205, Lote 02, Quadra F, Bairro
Industrial  Salete,  no  Município  de  Serafina  Corrêa,  RS.  Os  envelopes  lacrados  foram
rubricados pelos presentes. Ato contínuo, os envelopes de proposta foram abertos, todos
documentos  rubricados e  analisados.  A comissão  de Licitação  em análise  as  propostas
apresentadas, verificou que os valores ofertados pelas empresas Kelen Cristina Ferronatto
e  Arnaldo Roque Troian foram acima dos valores  de referência constantes no Projeto
Técnico. A empresa Construtora e Incorporadora DR apresentou proposta apenas para o
item 2, Aplicação de Gesso, no valor de R$ 9.100,00. Sendo assim, a empresa Construtora
e Incorporadora DR restou como vencedora para o Item 02 e os demais itens restaram
fracassados. Solicita-se a apresentação dos Documentos de Habilitação para a empresa
Construtora e Incorporadora DR no prazo de  três dias para posterior encaminhamento do
processo ao prefeito.  A Comissão determinou a publicação na imprensa oficial, para efeito
de intimação e ciência dos interessados.  Decorridos os prazos e atendidas as exigências
legais, a dispensa será encaminhada à Autoridade Superior para Ratificação e Despacho.
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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