ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E
PROPOSTAS – EDITAL Nº 97-2011- CONVITE Nº 043-2011.
Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, no Centro Administrativo
Amantino Lucindo Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS, reuniu-se a
partir das dezesseis horas, em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação,
integrada pelos servidoros Jaqueline da Silva Zanini, Angélica do Carmo Facco, e
Guilherme Migliavacca, designados pela Portaria nº 01, de 03 de janeiro de 2011, sob a
presidência da primeira, incumbidos de abrir e processar a licitação realizada na modalidade
de Convite nº 043-2011, de que trata o Edital nº 097-2011, que tem por objeto a contratação
de empresa para prestação de serviços na área de esportes socioeducativos ao meio
aberto, taekwondo, em atendimento ao Projeto Asema, conforme especificações no item 1.0
do Edital. Iniciada a sessão, registrou-se o convite das empresas: MANOEL ROGÉRIO DA
SILVA, CNPJ nº 12.693.813/0001-93, Serafina Corrêa, RS; ASSOCIAÇÃO BASSANENSE
DE KARATÊ DO TRADICIONAL, CNPJ 05.265.027/0001-20, Nova Bassano, RS; e BLACK
BELT TAEKWONDO CLUB, CNPJ nº 05.265.027/0001-20, Serafina Corrêa, RS.
Protocolaram envelopes as empresa Manoel Rogério da Silva e Black Bel Taekwondo Club,
que não se fizeram representar. Os envelopes de habilitação foram abertos, os documentos
examinados e rubricados pelos membros da Comissão. Após análise de documentos, as
empresas encontram-se habilitadas a prosseguir no certame. Considerando ainda que a Lei
Municipal nº 2425, de 27 de novembro de 2007, denomina como Órgãos de Imprensa Oficial do
Poder Executivo Municipal o site www.serafinacorrea.rs.gov.br, e o quadro mural situado no
Centro Administrativo Municipal, conforme atesta a publicação de fls 16 e 35, levando a
divulgação do presente convite, motivo pelo qual será dado prosseguimento do presente
certame. Concluídos os trabalhos, a Presidente da Comissão determinou a publicação na
imprensa oficial, para efeito de intimação e ciência dos interessados, marcando para o dia
20 de abril de 2011, às 9 horas, sessão pública para abertura de envelope proposta. 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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