ATA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS REFERENTE AO EDITAL Nº 250-2014, CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 009-2014.
Aos cinco dias do mês de dezembro 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 dezessete horas, a Comissão Permanente de Licitação, integrada pelos servidores Jaqueline
da Silva Zanini, Angélica do Carmo Facco e Aeane Picolotto, 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 03 pontos de
estacionamento de táxi no Município de Serafina Corrêa, RS. Recebeu-se os envelopes dos
seguintes interessados: Onírio José Giovanella, Patrícia Menegat Mariano da Silva Me e Leandro
Rohde. Posterior a abertura dos envelopes, os documentos foram analisados em conformidade com
as exigências do edital, na seguinte ordem:
1ª opção
Habilitados
Um ponto Bairro centro, Avenida Miguel -Leandro Rohde, CPF nº 954.006.130-04
Soccol, lado par da numeração, distante para - Onirio José Giovanella, CPF nº 002.080..230-70
o Norte em 5 metros da esquina com a Rua
Orestes Assoni, em frente ao lado oposto do
nº 2897.
Um ponto no Camping Carreiro, Rua dos Não houve licitantes interessados
navegantes, lado par da numeração, distante
para sul de 42,00 metros do eixo da VRS
851, após a entrada da Igreja Nossa Senhora
da Paz.
Um ponto no Bairro Santin, junto a Rua - Patrícia Menegat Mariano da Silva Me, CNPJ nº
Anibal Fornari, lado par da numeração, 17.987.733/0001-64
distante para o Norte 5,00m da esquina com
a Rua Adivo Crema, ao lado da UBS –
Unidade Básica de Saúde do Bairro Santin.
2ª opção

Habilitados

Um ponto Bairro centro, Avenida Miguel Não houve licitantes interessados
Soccol, lado par da numeração, distante para
o Norte em 5 metros da esquina com a Rua
Orestes Assoni, em frente ao lado oposto do
nº 2897.
Um ponto no Camping Carreiro, Rua dos - Patrícia Menegat Mariano da Silva Me, CNPJ nº
navegantes, lado par da numeração, distante 17.987.733/0001-64
para sul de 42,00 metros do eixo da VRS
851, após a entrada da Igreja Nossa Senhora
da Paz.
Um ponto no Bairro Santin, junto a Rua Não houve licitantes interessados
Anibal Fornari, lado par da numeração,
distante para o Norte 5,00m da esquina com

a Rua Adivo Crema, ao lado da UBS –
Unidade Básica de Saúde do Bairro Santin.
Dando continuidade, a Comissão Permanente de Licitação analisou os documentos para obter a
pontuação de classificação aos participantes habilitados, para o ponto Bairro Centro, , obteve-se o
seguinte: Leandro Rohde, totalizou 18 pontos (1ª classificação) e Onírio José Giovanella, totalizou
13 pontos (2ª classificação); para o ponto Bairro Santin, Patrícia Menegat Mariano da Silva Me,
totalizou 9 pontos (1ª classificação). Posterior a habilitação, a Comissão Permanente de Licitação
classificou as seguintes placas e proprietários para a concessão de licença para exploração de
serviços de automóveis de aluguel – Táxi, na área deste Município:
Proprietário
Placas
Leandro Rohde, CPF nº 954.006.130-04

IVO 6675

Patrícia Menegat Mariano da Silva - ME
IRS 7658
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

Aeane Picolotto
Comissão de Licitação

