Ata 011/2017 – Chamamento Público 002/2017
Autorização de uso de áreas (imóveis) no Balneário das Tunas
Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dez 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, Fernanda de Fátima Gonçalves e
Maria José Bortoluzzi Porto, nomeadas pela Portaria 004/2017, com a finalidade de julgar o processo
licitatório Chamamento Público 002/2017, para autorização de uso de áreas (imóveis) no Balneário das
Tunas, solicitado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer.
Participaram do certame as empresas ANA PAULA FLORES SOUZA, representada na sessão pela
proprietária Sra. Ana Paula Flores Souza e RAQUEL SILVA PEREIRA, representada na sessão pela
proprietária Sra. Raquel Silva Pereira. Foi dado inicio ao julgamento do processo com a abertura dos
envelopes de número um contendo os documentos de habilitação das licitantes. Após análise da
documentação a Comissão de Licitações inabilitou a empresa ANA PAULA FLORES SOUZA, por não
apresentar os documentos exigidos nos itens 2.2.1; 2.2.3 letra “b”; 2.2.3 letra “e” e 2.2.3 letra “f”, a
empresa RAQUEL SILVA PEREIRA foi declarada habilitada. 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 da empresa
RAQUEL SILVA PEREIRA, conforme segue:
Lote
Raquel Silva Pereira
1
R$ 2.001,00
2
R$ 2.001,00
3
R$ 2.001,00
4
R$ 2.001,00
5
R$ 2.746,00
Após análise e classificação da proposta a Comissão de Licitações declara vencedora do certame a
empresa RAQUEL SILVA PEREIRA pelo critério de maior oferta/proposta por lote ofertado, conforme
exposto na tabela abaixo:
Empresa vencedora
Item
RAQUEL SILVA PEREIRA
1,2,3,4,5
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:
Comissão de Licitações:
Marciane Medianeira de Souza Paim
Fernanda de Fátima Gonçalves
Maria José Bortoluzzi Porto

Licitantes:
Ana Paula Flores Souza

Raquel Silva Pereira

