ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO DA PROPOSTAS – EDITAL Nº 200-2013 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013-2013.

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, 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, a Comissão Permanente de Licitação, integrada pelos
servidores Jaqueline da Silva Zanini, Angélica do Carmo Facco e Aeane Picolotto, designados pela
Portaria nº 001, de 02 de janeiro de 2013, sob a presidência da primeira, incumbidos de processar o
julgamento da licitação realizada na modalidade de Concorrência Pública nº 013-2013, de que trata o
Edital nº 200-2013. As licitantes não se fizeram representar. Iniciada a sessão, foi procedida a leitura
do Laudo de Vistoria, emitido pelo servidor público, Guilherme Migliavacca (eng.Civil-CREA/RS
146422), onde fica demonstrado que os imóveis atendem ao solicitado no objeto do edital. Tendo-se
como critério de julgamento para classificação a conformidade das propostas com as especificações
do Edital e que os preços das propostas guardam conformidade com o edital, a Comissão
Permanente de Licitação classificou e declarou vencedora, para a sala 01, a Srª Karen Morgana
Rossetto, no valor mensal de R$ 566,00 e para a sala 02, a Agilitá Corretora de Seguros e Imóveis
Ltda, no valor mensal de R$ 1.000,00. Concluídos os trabalhos, a Comissão determinou a publicação
na imprensa oficial, para efeito de intimação e ciência dos interessados. Após decorrido o prazo
recursal, 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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