ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE DOCUMENTOS
E PROPOSTAS DO EDITAL Nº 232-2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015-2013.
Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, no Centro Administrativo Amantino
Lucindo Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS, reuniram-se a partir das nove
horas, em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação, integrada pelos servidores Jaqueline
da Silva Zanini, Aeane Picolotto e Guilherme Migliavacca, designados pela Portaria nº 109, de 09 de
janeiro de 2014, sob a presidência da primeira, que tem por objeto a alienação de imóveis próprios
municipais. Abertos os trabalhos, recebeu-se os envelopes nº 01 e 02, que, de imediato, foram
devidamente protocolados, rubricados por todos presentes e seguido para a fase de habilitação. A
presente sessão pública contou com a apresentação de 03(três) envelopes de habilitação: onde
posterior abertos foram comprovados os depósitos bancários, condição de habilitação. A seguir,
passou-se a fase do envelope nº 02 – proposta financeira dos concorrentes: Gilmar Facco, CPF nº
251479000-04, proposta financeira para o item 2, Quadra A, nº 05. Gilmar Facco, CPF nº 25147900004, proposta financeira para o item 3, Quadra A, nº 07. Paulo Chiarello, CPF nº 312272520-72, item 1,
Linha Marechal Deodoro, Rural nº 11. Em seguida, abriu-se os invólucros contendo os documentos da
proposta financeira, os quais foram rubricados e examinados por todos, e depois integrados ao
processo da licitação. Após a análise da documentação as licitantes encontram-se habilitadas . Após
a análise da documentação exigida junto a proposta financeira, a Comissão Permanente de Licitação
classificou as concorrentes na seguinte ordem:

Item

Concorrente

Valor

1

Paulo Chiarello

R$ 37.001,00 - pagamento à vista

2

Gilmar Facco

R$ 19.000,00 – pagamento 20 parcelas

3

Gilmar Facco

R$ 19.000,00 – pagamento 20 parcelas

Posterior a classificação a Presidente da Comissão declarou vencedoras as concorrentes
classificadas em 1º lugar, de acordo com o quadro acima e de acordo com as condições de
pagamento firmadas nas propostas financeiras. Concluídos os trabalhos, a Comissão determinou a
publicação na imprensa oficial, para efeito de intimação e ciência dos interessados. Posterior aos
prazos recursais o processo será encaminhado à autoridade superior para que seja homologado e
adjudicado. 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.

Jaqueline da Silva Zanini
Presidente da Comissão
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Guilherme Migliavacca
Comissão de Licitação

