ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E
PROPOSTAS FINANCEIRAS – EDITAL Nº 010/2018 – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018

Aos nove dias do mês de fevereiro 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, Adriana Santin, André Luís Suder e Francine
Rostirolla, nomeados pela Portaria n° 779 de 23 de maio de 2017, para abrir e processar a
licitação realizada na modalidade Tomada de Preços nº 006/2018, referente a contratação
de empresa especializada para executar, por empreitada global, a construção de cancha
para prática de tiro de laço, junto ao Parque Municipal de Rodeios de Serafina Corrêa, RS,
de acordo com os anexos e as especificações técnicas descritas do Edital nº 010/2018.
Abertos os trabalhos, foram protocolados os envelopes de documentos de habilitação e
propostas financeiras das empresas: 1 – LSC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA
DE REDES ELÉTRICAS, inscrita no CNPJ sob o nº 19.251.376/0001-05, estabelecida na
Rua Piratini, nº 223, Bairro Santa Lúcia, no município de Serafina Corrêa, neste ato
representado pelo Sr. Vanderlei Dama Cordeiro, inscrito no CPF nº 765.240.510-68. 2 –
CERCAS PADRÃO EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº 18.913.652/0001-82, estabelecida na
Rua Orquídea, nº 226, Sala 01, Bairro Jardim Brasil, no município de Casca, RS, neste ato
representado pelo Sr. Sonival Amos Carlot, inscrito no CPF nº 594.186.800-68. 3 –
TOMAZZELLI E TOMAZZELLI LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 16.973.453/0001-34,
estabelecida na Rua Luiz Faé, nº 1068, Bairro Centro Perdigão Leste, na cidade de Serafina
Corrêa, RS, neste ato representado por Ivor Tomazzelli, inscrito no CPF nº 001.647.430-90. 4
– IDENIR LUIZ MATTIELLO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº
12.255.480/0001-10, estabelecida na Av. Arthur Oscar, nº 2810, Bairro Gramadinho na
cidade de Serafina Corrêa, RS, neste ato representado pela Sra. Geovana Palharini, inscrita
no CPF nº 753.032.480-20. Ato contínuo, os envelopes foram rubricados pela Comissão
Permanente de Licitação e licitantes, em seguida abriram-se os envelopes de nº 01,
contendo os documentos habilitatórios, que foram rubricados, analisados pelos presentes e
posteriormente integrados ao processo da licitação. As licitantes manifestaram-se pelos
benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações. Em análise ao edital e
documentos apresentados, constatou-se que as empresas LSC Serviços de Construção e
Limpeza de Redes Elétricas e Idenir Luiz Mattiello Serviços e Comércio Ltda – ME não
apresentaram as Declarações exigidas no item 6.2.1 da Qualificação Técnica, conforme
Termo de Retificação do Edital nº 010/2018, publicado no dia 25 de janeiro de 2018, sendo
desta forma inabilitadas. Considerou-se as licitantes Cercas Padrão Eireli – ME e Tomazzelli
e Tomazzelli Ltda – ME habilitadas. Concedeu-se o prazo previsto na LC 123/2006 e
alterações para a empresa Cercas Padrão Eireli – ME para a apresentar a Certidão de
Regularidade do FGTS, por ter sua validade expirada em 07 de fevereiro de 2018. Na
sequência, procedeu-se a abertura dos envelopes com as propostas financeiras,
constatando-se que o valor apresentado pela empresa Cercas Padrão Eireli foi de R$
110.000,00 (cento e dez mil reais), sendo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) referente ao
material e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente a mão de obra. O valor apresentado
pela empresa Tomazzelli e Tomazzelli Ltda – ME foi de R$ 104.450,60 (cento e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta reais e sessenta centavos), sendo R$ 65.000,60 (sessenta e cinco
mil reais e sessenta centavos) referente ao material e R$ 39.450,00 (trinta e nove mil e
quatrocentos e cinquenta reais) referente a mão de obra. Estando em conformidade com as
exigências editalícias, as propostas foram consideradas válidas. A Comissão julgou
vencedora do certame a empresa TOMAZZELLI E TOMAZZELLI LTDA – ME no valor global

de R$ 104.450,60 (cento e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta centavos.
Intimados, os licitantes não manifestaram-se pela interposição de recurso. Os
representantes das empresas LSC Serviços de Construções e Limpeza de Redes Elétricas;
Idenir Luiz Mattiello Serviços e Comércio Ltda – ME e Cercas Padrão Eireli – ME solicitaram
permissão para retirarem-se da sessão, dispensando assinatura em ata. 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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