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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

Ata 001/2022 - Tomada de Preços 001/2022 

Execução de restauração do prédio Dr. Miguel de Patta e execução de paisagismo no 

entorno da edificação, conforme Termo de Convênio 09/2021 - FPE nº 2098/2021, 

celebrado entre o Município de Restinga Sêca e a Secretaria de Estado da Cultura. 

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às catorze horas, reuniu-se na sala 

trinta e quatro do Centro Administrativo Municipal, Rua Moisés Cantarelli, nº 368, Restinga 

Sêca (RS), a Comissão de Licitações representada pelos membros Denilson Pires Neves, Maria 

José Bortoluzzi Porto e Ivanita Bordignon, nomeados pela Portaria 047/2021, com a finalidade 

de julgar o processo licitatório Tomada de Preços 001/2022, execução de restauração do prédio 

Dr. Miguel de Patta e execução de paisagismo no entorno da edificação, conforme Termo de 

Convênio 09/2021 - FPE nº 2098/2021, celebrado entre o Município de Restinga Sêca e a 

Secretaria de Estado da Cultura, solicitado pela Secretaria Municipal de Obras. Participou do 

certame a empresa ESTÚDIO SARASÁ CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO S/S LTDA, que 

não enviou representante à sessão. Foi dado início ao julgamento do certame com a abertura do 

envelope de número um, contendo os documentos de habilitação da licitante. Após análise, a 

empresa foi habilitada. Dando prosseguimento ao certame foi aberto o envelope de número dois, 

contendo a proposta financeira da licitante, conforme disposto na tabela a seguir: 

 

TABELA DE PROPOSTA: 

LICITANTE 
ESTÚDIO SARASÁ CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO S/S 

LTDA 

PROPOSTA R$ 590.534,46 

 

Após análise e conferência dos valores, a proposta da licitante foi classificada. A seguir, a 

Comissão de Licitações declarou a empresa ESTÚDIO SARASÁ CONSERVAÇÃO E 

RESTAURAÇÃO S/S LTDA vencedora do certame, pelo critério do menor preço global para o 

objeto no valor de R$ 590.534,46 (Quinhentos e noventa mil, quinhentos e trinta e quatro reais e 

quarenta e seis centavos). Não foi disponibilizado prazo para recurso, tendo em vista que houve a 

participação de apenas uma empresa, estando a mesma habilitada e classificada para o objeto.  

Nada mais havendo a constar, assinam a presente ata: 

 

Comissão de Licitações 

 

 

 

Denilson Pires Neves                  Ivanita Bordignon                 Maria José Bortoluzzi Pôrto 

 


