ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E
PROPOSTAS - EDITAL Nº 086/2014 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2014, ALTERADO
PELO EDITAL Nº 118-2014.
Aos vinte e oito dias do mês de julho 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 quatorze horas, em sessão pública, os membros da Comissão Permanente de Licitação
do Município, Jaqueline da Silva Zanini (Presidente), Angélica do Carmo Facco e Guilherme
Migliavacca, nomeados pela Portaria n° 109, de 09 de janeiro de 2014, para abrir e processar a
licitação realizada na modalidade de Concorrência Pública nº 002/2014, de que trata o Edital nº
086/2014, alterado pelo Edital nº 118-2014, relativo a Contratação de empresa para executar por
empreitada global a construção de uma Unidade Escolar com 12 salas Padrão FNDE, em
atendimento ao Termo de Compromisso PAR nº 17681/2013, entre o Município de Serafina
Corrêa RS, e o Ministério da Educação – FNDE, de acordo com os anexos e as especificações
técnicas descritas no item 4.0 do Edital. Reabertos os trabalhos, conforme ficou previsto em ata
de sessão pública de abertura de envelopes realizada no dia vinte e dois próximo passado, a
Presidente da Comissão deu conhecimento aos interessados o resultado do julgamento dos
documentos de habilitação das empresas participantes Brile Construções Ltda, CNPJ nº
93.979.565/0001-43; Lovera Construções Ltda, CNPJ nº 09.554.731/0001-53; Construtora LF
Ltda, CNPJ nº 10.444.117/0001-18; Construtora Defendi Ltda, CNPJ nº 04.994.417/0001-78. Em
ato contínuo comunicou que as empresas Brile Construções Ltda, Construtora LF Ltda e
Construtora Defendi Ltda estão habilitadas ao certame, enquanto que a empresa Lovera
Construções Ltda, inabilitada, por não ter apresentado a documentação comprobatória exigida em
edital item 3.4.3.4, “relação explícita”. Concluídos os trabalhos, a Presidente da Comissão
determinou a publicação na imprensa oficial para efeito de intimação e ciência dos interessados.
Encerrado o prazo de recurso, e, em não havendo, fica marcada para o dia cinco de agosto
próximo, às quatorze horas, a abertura de envelopes propostas das empresas habilitadas. 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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