ATA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS REFERENTE AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 168-2014,
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005-2014.
Aos vinte dias do mês de agosto 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, a Comissão Permanente de Licitação, integrada pelos servidores Jaqueline da Silva
Zanini, Angélica do Carmo Facco e Daniela Turmina, designados pela Portaria nº 1274, de 19 de
agosto de 2014, sob a presidência da primeira, para análise dos documentos referente a
concessão de licença para exploração de serviço de automóvel de aluguel – táxi, em 01 ponto de
estacionamento de táxi no Município de Serafina Corrêa, RS, localizado na Av. Arthur Oscar,
centro, lado par da numeração, primeira vaga à Sul da entrada de caminhões da empresa BRF
Foods S.A, ponto de referência nº 1865. Recebeu-se os envelopes dos seguintes interessados:
Onírio José Giovanella, CPF nº 002.080.230-70 e Leandro Rohde, CPF nº 954.006.130-04.
Posterior a abertura dos envelopes, os documentos foram analisados e estão de acordo com as
exigências do edital. Dando continuidade aos trabalhos, foram analisados os documentos com a
finalidade de pontuar e classificar os participantes habilitados, com as seguintes placas e
proprietários para a concessão de licença para exploração de serviços de automóvel de aluguel –
Táxi, na área deste Município:
Proprietário

Placas

Pontuação

Classificação

Onírio José Giovanella

IVT 2228

12 pontos

1º

Leandro Rohde

IVO6675

9 pontos

2º

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

Angélica do Carmo Facco
Comissão de Licitação

Daniela Turmina
Comissão de Licitação

