ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE PROPOSTAS E
DOCUMENTOS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 22-2009 – REGISTRO DE PREÇOS Nº
11-2009
Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil nove, no Centro Administrativo Amantino
Lucindo Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa - RS, reuniram-se a partir
das oito horas e trinta minutos, em sessão pública, a Pregoeira, Jaqueline da Silva Zanini, e
sua Equipe de Apoio, servidora Gabriela Soccol Zucchetti, designadas pela Portaria nº 196,
20 de janeiro de 2009, e Angélica do Carmo Facco, designada pela Portaria nº 506, de 08
de junho de 2009, incumbidas de abrir e processar a licitação realizada na modalidade de
Pregão Presencial nº 22-2009, de que trata o Edital nº 84-2009, Registro de Preços
nº11-2009, que tem por objeto o registro de preços de serviços de horas máquina.
Inicialmente, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio receberam o credenciamento do
representante, Senhor Luiz Sérgio Zamarchi, RG nº 6006560863, credenciado pela empresa
Excobal Serviços de Escavações Ltda, CNPJ nº 07.192.509/0001-22, Rua Otávio Rocha, nº
2200, sala 2, centro, Serafina Corrêa - RS. Encerrado o prazo de credenciamento, foi
procedida a devida conferência. Abertos os trabalhos, às nove horas, os envelopes
contendo os documentos de habilitação e proposta financeira, fechados, acompanhados da
Declaração de Habilitação, foram recebidos e rubricados por todos os presentes. Em ato
contínuo, aberto o envelope contendo a proposta financeira, rubricada e examinada a
proposta, foi integrada ao processo da licitação. A empresa participante não manifestou a
intenção de lances, mantendo a proposta expressa inicial. O envelope de habilitação foi
aberto, os documentos rubricados e examinados pelos presentes, foram integrados aos
autos do processo. Os documentos encontram-se de acordo com o edital. Na seqüência,
tendo em vista os valores unitários estarem dentro dos critérios de aceitabilidade, a empresa
Excobal Serviços de Escavações Ltda foi classificada para o item 1, no valor de R$ 75,00;
item 2, no valor de R$ 80,00; item 3, no valor de R$ 40,00; item 4, no valor de R$ 135,00; e
6, no valor de R$ 165,00. Em ato contínuo, a empresa foi declarada detentora dos preços
para esses itens. Foi determinado a publicação desta, no quadro mural e no site
www.serafinacorrea.rs.gov.br, para ciência dos interessados. Os demais atos serão
publicados na imprensa oficial nominada acima. Será remetido o processo licitatório à
autoridade competente, com a sugestão de que seja adjudicado e homologado em favor da
empresa Excobal Serviços de Escavações Ltda os itens considerados julgados. Nada mais
requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que, lida e
aprovada, vai assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio, e demais presentes.
____________

