
Ata 077/2016 – Chamamento Público 003/2016
Serviços de limpeza e cobrança pelo uso dos banheiros do Balneário das Tunas.

Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniu-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,
Ivanita Bordignon e Ana Paula Lewis Pereira, nomeados pelas Portarias 006 e 035/2016, com a
finalidade de julgar o edital de Chamamento Público 003/2016 para prestação de serviços de
limpeza e cobrança pelo uso dos banheiros do Balneário das Tunas, solicitado pela Secretaria
Municipal  de  Indústria,  Comércio,  Turismo,  Cultura,  Desporto  e  Lazer.  Apresentaram
documentos de habilitação e proposta financeira as pessoas físicas JUAREZ DE VARGAS e
ANTONIO  RITTES  DA  COSTA.  A Comissão  de  Licitações  procedeu  com  a  abertura  dos
envelopes de número um contendo os documentos de habilitação dos participantes que após
análise  foram declarados  habilitados.  Questionados,  os  participantes  abriram mão do  prazo
recursal  referente  à fase de habilitação.  Na sequencia,  a  Comissão passou a abertura dos
envelopes de número dois contendo as propostas financeiras, conforme descrito abaixo:
Itens Pessoa Física Valor global ofertado
1  e  2  (Uso  dos  chuveiros  +
uso dos sanitários)

Juarez de Vargas R$ 1,59

1  e  2  (Uso  dos  chuveiros  +
uso dos sanitários)

Antonio Rittes da Costa R$ 1,70

Após  análise,  ambas  as  propostas  foram  classificadas.  A Comissão  de  Licitações  declara
vencedora do certame a pessoa física JUAREZ DE VARGAS,  pelo  critério  do menor  preço
global ofertado. Questionados, os participantes abriram mão do prazo recursal referente à fase
de classificação das propostas. Nada mais havendo a constar, assinam a presente ata:

Comissão de Licitações:
 

Marciane Medianeira de Souza Paim

Ivanita Bordignon

Ana Paula Lewis Pereira

Licitantes:

Juarez de Vargas

Antonio Rittes da Costa
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