ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS
FINANCEIRAS – EDITAL Nº 186/2018 – TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, no Centro Administrativo
Amantino Lucindo Montanari, situado na Av. 25 de Julho, 202, Centro, em Serafina Corrêa, RS,
reuniram-se, a partir das nove horas, em Sessão Pública, os membros da Comissão Permanente
de Licitação do Município, Debora Cristina Vivian, André Luis Suder e Francine Rostirolla,
nomeados pela Portaria n° 1071 de 28 de agosto de 2018, para abrir e processar a licitação
realizada na modalidade Tomada de Preços nº 017/2018, referente a locação de imóvel para
funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio, do município de
Serafina Corrêa/RS, de acordo com as especificações do Edital nº 186/2018. Abertos os
trabalhos, foram protocolados os envelopes de documentos de habilitação e proposta financeira
do interessado Leonir Ângelo Dalmás, inscrito no CPF sob o nº 384.353.140-49, residente na Via
Napoli, nº 730, Bairro Planalto, no município de Serafina Corrêa/RS, neste ato representado pelo
Sr. Laudelino Dalmás, inscrito no CPF sob nº 577.827.760-15. Os envelopes foram rubricados
pela Comissão Permanente de Licitação e em seguida abriu-se o envelope nº 01, contendo os
documentos habilitatórios, que foram rubricados, analisados pelos presentes e posteriormente
integrados ao processo da licitação. Em análise ao edital e documentos apresentados,
considerou-se o licitante Leonir Ângelo Dalmás habilitado. Na sequência, procedeu-se a abertura
do envelope da proposta financeira, constatando-se que o valor apresentado pelo licitante foi de
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais pela locação do imóvel, objeto desta licitação. O
imóvel está localizado na Av. Miguel Soccol, nº 2698, Centro, Edifício Comercial e Residencial
Dona Pierina, com área de 159,27 m², possui dois banheiros, área de circulação de 70,04 m²,
conforme planta baixa apresentada junto ao Registro do Imóvel, com bancos de espera e banheiro
e com acessibilidade para pessoas com deficiência em atenção à Lei nº 13.146/2015. Rede de
energia, telefonia, água e esgoto em funcionamento. Estando em conformidade com as exigências
editalícias, a proposta foi considerada válida. De imediato o Presidente da Comissão procedeu a
negociação do valor inicial e obteve como proposta final o valor de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e
cinquenta reais). Assim, sem manifestações de interposição de recurso, a Comissão julgou
vencedor do certame o Sr. Leonir Ângelo Dalmás, no valor mensal de R$ 2.150,00 (dois mil,
cento e cinquenta reais). Em ato contínuo, a Comissão determinou a publicação na imprensa
oficial, para efeito de intimação e ciência dos interessados. 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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