
Ata 075/2016 – Concorrência Pública 007/2016
Pavimentação da Av. Victorio Bolzan na localidade de Três Vendas, interior do Município.

Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniram-se na sala treze do
Centro  Administrativo  Municipal,  Rua  Moisés  Cantarelli,  368  –  Restinga  Sêca  (RS),  a  Comissão  de
Licitações, representada pelos membros Marciane Medianeira de Souza Paim, Ana Paula Lewis Pereira e
Ivanita  Bordignon,  nomeados  pela  Portaria  006  e  035/2016,  com  a  finalidade  de  julgar  o  processo
licitatório Concorrência Pública 007/2016, para contratação de empresa para pavimentação da Av. Victorio
Bolzan  na  localidade  de  Três  Vendas,  interior  do  Município,  solicitado  pela  Secretaria  de  Obras.
Participaram do certame as empresas C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA, representada na sessão
pelo sócio proprietário Sr. Fernando Loose Soares e PAVIMENTADORA SILVA EIRELI - ME, representada
na sessão por seu procurador Sr. Ricardo Toledo Bueno. Foi dado inicio ao julgamento do processo com a
abertura dos envelopes de número um contendo os documentos de habilitação das licitantes.  Ambas
licitantes declararam-se  beneficiárias da Lei Complementar nº 123 e suas alterações Após análise da
documentação as licitantes C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA e PAVIMENTADORA SILVA EIRELI –
ME foram declaradas habilitadas. Os representantes das licitantes presentes na sessão abriram mão do
prazo recursal referente a fase de habilitação. Foi dado prosseguimento ao certame com a abertura dos
envelopes de número dois contendo as propostas financeiras das empresas, conforme segue:

Item C.H. ROGGIA PAVIMENTADORA SILVA
1 R$ 238.599,81 R$ 233.265,52

Após  análise  e  classificação  das  propostas  a  Comissão  de  Licitações  declara  a  empresa
PAVIMENTADORA SILVA EIRELI – ME vencedora do certame pelo critério de menor preço global. Os
representantes das empresas abriram mão do prazo recursal referente a fase de análise e classificação
das propostas. Nada mais havendo a constar, assinam a presente ata:
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Marciane Medianeira de Souza Paim

Ana Paula Lewis Pereira

Ivanita Bordignon

Licitantes:
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