ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E
PROPOSTAS FINANCEIRAS – EDITAL Nº 009/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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, Jennyfer R. Z. Scheffer, Debora Cristina Vivian e
André Luis Suder, nomeados pela Portaria n° 1071, de 28 de agosto de 2018, para abrir e
processar a licitação realizada na modalidade Tomada de Preços nº 001/2019, referente a
locação de um imóvel para atender as finalidades precípuas da Administração, de acordo
com as especificações do Edital nº 009/2019. Abertos os trabalhos, foram protocolados os
envelopes de documentos de habilitação e proposta financeira da interessada Karen
Morgana Rossetto, inscrita no CPF nº 705.711.550-49, residente na Rua Tobias Barreto, nº
28, Apto. 202, Centro, no município de Serafina Corrêa, RS, sem representante em Sessão.
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 a licitante Karen Morgana
Rossetto habilitada. Verificou-se que a licitante apresentou junto aos documentos
habilitatórios, uma declaração informando não ter interesse em interpor recurso, se
habilitada fosse. Desta forma, procedeu-se a abertura do envelope da proposta financeira,
constatando-se que o valor apresentado pela licitante foi de R$ 779,85 (setecentos e setenta
e nove reais e oitenta e cinco centavos) mensais pela locação do imóvel, objeto desta
licitação. O imóvel está localizado na Rua Tobias Barreto, nº 28, Centro, pavimento térreo do
Edifício Castro, com área real privativa de 45,08 m² e área real de uso comum de 1,58 m²,
totalizando a área real de 46,66 m², conforme Certidão do Registro do Imóvel expedida pelo
Serviço Registral de Serafina Corrêa. Possui um banheiro, piso porcelanato em toda área e
de acordo com a Proposta Financeira, as demais características do imóvel estão em
conformidade com as exigências do Edital. Sendo assim, a proposta foi considerada válida e
a Comissão julgou vencedora do certame a Sra. Karen Morgana Rossetto, no valor mensal
de R$ 779,85 (setecentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). Nesta fase,
também verificou-se que a licitante apresentou declaração informando não ter interesse em
interpor recurso. Assim, 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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