ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE
DOCUMENTOS E PROPOSTAS DO EDITAL Nº 125-2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
007-2013.
Aos vinte e quatro dias do mês de julho 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 quatorze horas, em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação, integrada
pelos servidores Angélica do Carmo Facco (presidente), Guilherme Migliavacca e Daniela
Turmina, designados pela Portaria nº 001, de 02 de janeiro de 2013, sob a presidência da
primeira, que tem por objeto a locação de 1(um) pavilhão com área mínima de 1.700 m2,
localizado no perímetro urbano do Município de Serafina Corrêa-RS, com exceção do Distrito de
Silva Jardim e Camping Carreiro, contendo as especificações mínimas descritas em edital para
atendimento das finalidades precípuas da Administração. Abertos os trabalhos, recebeu-se os
envelopes nº 01 e 02 de Indústria Miriam Ltda, protocolados sob o nº 193/2013, que não se fez
presente, nem representada. Os invólucros contendo os documentos de habilitação e proposta
financeira foram rubricados pelos presentes. Em seguida, abriu-se o invólucro contendo os
documentos de habilitação, os quais foram rubricados e examinados, e depois integrados ao
processo da licitação. Após a análise da documentação concluiu-se que o conjunto de
documentos apresentados satisfizeram as exigências do item 3.1.1. do edital, concluindo por sua
habilitação. Dando continuidade, foi procedida a abertura do envelope contendo a proposta
financeira da empresa habilitada, sendo rubricada e examinada e o preço proposto para a
locação do item 01 é de R$ 10.400,00 mensal. Após a análise da documentação exigida junto a
proposta financeira, a Comissão Permanente de Licitação em diligência, encaminhará ao Setor
de Engenharia, cópia da escritura pública do pavilhão a fim de averiguar se o imóvel
apresentado, condiz com o especificado no objeto do certame. Desde já ficam cientificados os
participantes para a sessão pública na data de 31 de julho próximo, às 10 horas, neste mesmo
local, para a decisão final. Concluídos os trabalhos, a Comissão determinou a publicação na
imprensa oficial, para efeito de intimação e ciência dos interessados. 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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