ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS - EDITAL Nº
060/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018
Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, no Centro Administrativo Municipal
Amantino Lucindo Montanari, situado na Av. 25 de Julho, nº 202, em Serafina Corrêa, RS,
reuniram-se, a partir das nove horas, em Sessão Pública, os membros da Comissão Permanente
de Licitação do Município, Daiane Stefanon, Francine Rostirolla, Andre Luis Suder, nomeados
pela Portaria n° 439, de 28 de fevereiro de 2018, para abrir os envelopes e julgar as propostas
de preço da licitação realizada na modalidade Tomada de Preços, referente a prestação de
serviços especializados em planejamento, organização e execução de Concurso Público e
Processo Seletivo, para formação de cadastro reserva, provimento de cargos e empregos
públicos do Município de Serafina Corrêa-RS de acordo com os anexos e as especificações
técnicas descritas no Edital 060/2018. Abertos os trabalhos, não havendo a presença dos
representantes legais das empresas neste ato, a Comissão Permanente de Licitações, de
imediato procedeu com a abertura dos envelopes de propostas das empresas habilitadas na
primeira sessão pública, ocorrida no dia dezessete de abril de 2018. Em ato contínuo as
propostas foram rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação. Verificou-se que a proposta
mais vantajosa para o município foi a da empresa Legalle Concursos e Soluções Integradas
LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.951.635/0001-81 no valor de R$ 14.850,00 (quatorze mil,
oitocentos e cinquenta reais). A empresa Sheila Aparecida Weiss ME, inscrita no CNPJ nº
26.068.753/0001-22 apresentou a proposta no valor de R$ 15.650,00 (quinze mil, seiscentos e
cinquenta reais). Após a análise, as duas propostas foram consideradas válidas. A Comissão
Permanente de Licitações julgou vencedora do certame a empresa LEGALLE CONCURSOS E
SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, com proposta no valor de R$ 14.850,00 (quatorze mil,
oitocentos e cinquenta reais). Em virtude da ausência dos representantes em sessão, a
Presidente da Comissão realizou contato telefônico com a proprietária da empresa Sheila
Aparecida Weiss ME, e com o representante da empresa Legalle Concursos e Soluções
Integradas LTDA, Sr. Elias Carminatti, intimando-os da intenção de interpor recurso nesta fase
da licitação. Ambos informaram não haver interesse na interposição de recurso. Em ato
contínuo, a Comissão determinou a publicação da presente Ata na imprensa oficial, para efeito
de intimação e 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.

Daiane Stefanon
Presidente da Comissão

Francine Rostirolla
Membro da Comissão

Andre Luis Suder
Membro da Comissão

