ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E
PROPOSTAS - EDITAL Nº 246/2014 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2014.
Aos doze dias do mês de novembro 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 Aline Treviso
Ferronatto, nomeados pela Portaria n° 1274, de 19 de janeiro de 2014, para abrir e processar a
licitação realizada na modalidade de Concorrência Pública nº 008/2014, de que trata o Edital nº
246/2014, com a finalidade de contratar empresa para executar por empreitada global, por item,
recapeamento em diversas vias públicas urbanas – recursos vinculados do Ministério das Cidades,
com contrapartida do Município, aos Convênios nºs 1.013.968-38/2013; 1.013.954-32/2013;
1.006.273-97/2013; 1.012.145-79/2013; 1.013.617-07/2013;1.016.527-29/2014, de acordo com os
anexos e as especificações técnicas descritas no Edital. Abertos os trabalhos, verificou-se a
participação das empresas Terraplenagem Salvador Ltda, CNPJ nº 01.196.906/0001-05, neste ato
representada por seu sócio Fabio Boff, CPF nº 451.334.840-20 e Simonaggio & Cia Ltda, CNPJ nº
90.055.724/0001-25, neste ato representada por Eduardo Brugalli, CPF nº 685.201.580-72,
devidamente credenciados. Os invólucros contendo os documentos de habilitação e propostas
financeiras foram rubricados pelos presentes. Em seguida, abriu-se os invólucros contendo os
documentos de habilitação, os quais foram rubricados e examinados e depois integrados ao
processo da licitação. A Presidente da Comissão de Licitação comunicou aos licitantes que
suspenderá a sessão pública pelo prazo de 30 minutos para análise de documentos juntamente
com os demais membros presentes neste ato. Reabertos os trabalhos, com a presença dos
licitantes representados, a Presidente da Comissão de Licitação, por unanimidade de seus
membros presentes, comunicou que posterior a análise dos documentos foi inabilitada a empresa
Simonaggio & Cia Ltda, pelo seu balanço patrimonial – no que pertine a liquidez instantânea, índice
mínimo 0,22, sendo que o edital requer índice mínimo de 0,51. Em ato contínuo, habilitou a
empresa Terraplenagem Salvador Ltda por ter apresentado os documentos nos termos do edital.
Ato contínuo, a Presidente da Comissão de Licitação declarou aberto prazo recursal aos
interessados, em não ocorrendo manifestações, fica desde já marcada a sessão pública para
abertura de envelope proposta para o dia 20 próximo, às quinze horas. Os representantes
presentes não se manifestaram em situação contrária até a presente data.
Concluídos os
trabalhos, a Presidente da Comissão determinou a publicação na imprensa oficial para 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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