
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS 

SETOR DE LICITAÇÕES 
Rua Otávio Silveira, nº. 306 - Centro – CEP 97645-000. 

Telefone: (55) 3435-2100 
Email: macambaralicitacoes@hotmail.com 

ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ABERTURA DE PROPOSTAS E ADJUDICAÇÃO 
 
Referente à Chamada Pública nº. 002/2016 

 
Aos 11 (onze) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 09h00min (nove horas), na sala do Setor de Licitações 
desta Prefeitura Municipal de Maçambará, Estado do Rio Grande do Sul, situada na Rua Otávio Silveira, nº. 306, nesta cidade, 
reuniram-se o Presidente da Comissão de Licitação Paulo Ricardo Monçalves Virgili e o membro da comissão Gerson 
Sanchotene, nomeados pela Portaria nº. 012 de 11 de janeiro de 2016, para analisar e julgar os elementos de licitação, constantes 
de Documentação para Habilitação das empresas interessadas a participar do processo licitatório Chamada Pública nº. 002/2016 
cujo objeto do presente processo licitatório é a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DO ESPAÇO FÍSICO EDIFICADO E 
CARACTERIZADO COMO QUIOSQUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA 22 DE OUTUBRO, CENTRO – MAÇAMBARA – 
RS, conforme as quantidades e especificações constantes neste edital e seus anexos. Aberto os trabalhos, dentre as empresas 
convidadas verificou-se a participação da seguinte empresa: MARCIO ANDRE DUARTE ME – CNPJ Nº. 18.161.326/0001-66 que 
se fez presente. Recebidos os envelopes, depois de rubricados, ficou em poder do presidente da comissão o envelope proposta. A 
seguir foi aberto o envelope HABILITAÇÃO, o qual, depois de conferido, constatou que a empresa participante cumpriu o exigido e 
foi declarada habilitada. A seguir foi aberta a PROPOSTA, analisado o preço, o qual a empresa participante apresentou o seguinte 
preço: o valor de R$ 734,40(setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) para o processo Chamada Pública 
002/2016, Tipo Melhor Oferta, tendo em vista que a empresa participante está com o valor cotado dentro do valor orçado para 
realização do objeto desta licitação Diante do exposto a Comissão de Licitação aguardará o cumprimento do prazo legal para 
interposição de recursos e encaminhará o processo ao Prefeito Municipal para adjudicação e homologação do certame. Nada mais 
havendo a tratar, a sessão foi encerrada e eu, Paulo Ricardo Monçalves Virgili, servindo como secretário para este ato lavrou a 
presente Ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos Membros da Comissão e pela empresa participante. Maçambará, 11 de 
outubro de 2016. 
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