ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTAS – EDITAL Nº
137-2015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005-2015.
Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, 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 Jaqueline da Silva Zanini (Presidente), Daniela Turmina e Aline Valliatti Treviso
Ferronatto, designados pela Portaria nº 001, de 05 de janeiro de 2015, incumbidos de abrir e
processar a licitação na modalidade Concorrência Pública nº 005/2015, Edital nº 137/2015, tendo
por objeto a concessão onerosa de uso e exploração comercial com bar e restaurante, localizado
no Camping Carreiro, Município de Serafina Corrêa-RS. Abertos os trabalhos, a Presidente da
Comissão de Licitação, recebeu os envelopes de habilitação e proposta financeira da empresa
Sérgio Antônio Marin – ME, CNPJ nº 94.115.177/0001-87, neste ato representada pelo senhor
Sérgio Antônio Marin, CPF nº 353.605.180-49. Em ato contínuo, foi aberto o envelope de
habilitação, os documentos examinados e rubricados pelos presentes, foram juntados ao
processo. Posterior a habilitação, foi dado continuidade aos trabalhos com a abertura do
envelope proposta, que examinada e rubricada, e seu valor proposto foi de R$ R$ 222.000,00
(duzentos e vinte e dois mil reais), sendo R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais)
de entrada, no ato da assinatura contratual. A Comissão de Licitação estando a proposta
financeira nos termos do edital, declarou a empresa Sérgio Antônio Marin-ME, vencedora do
presente edital, ficando no compromisso de que atenderá as demais exigências editalícias e
contratuais. Concluídos os trabalhos, a Comissão determinou a publicação na imprensa oficial,
para efeito de intimação e ciência dos interessados. Encerrado o prazo de recurso, o
procedimento licitatório será encaminhado à Autoridade Superior para homologação e posterior
adjudicação. 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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