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ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ABERTURA DE PROPOSTAS E ADJUDICAÇÃO 
 
Referente à Carta-Convite nº. 012/2016 

 
Ao 30 (trinta) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 10h00min (dez horas), na sala do Setor de Licitações 
desta Prefeitura Municipal de Maçambara, 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, nomeado 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 Carta-Convite nº. 012/2016 cujo objeto do presente processo licitatório é a 
AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO PARA CALÇAMENTO, cujas especificações detalhadas, encontram-se 

no Anexo I - Especificações Mínimas das Pedras, que acompanha o presente Edital, sendo parte integrante do mesmo. Aberto os 
trabalhos para procederem à sessão pública para recebimento dos invólucros contendo as propostas e habilitação, tendo a 
licitação denominada deserta, pois não houve na hora e local designado o comparecimento de nenhuma empresa 
interessada no certame, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO PARA CALÇAMENTO, 
conforme as quantidades e especificações constantes neste edital e seus anexos. Em analise as exigências editalícias e no 
prazo referente, concluído os trabalhos, o presidente da comissão determinou o arquivamento e a publicação, no local de 
costume, do resultado da sessão, para efeito de intimação e ciência dos interessados. O processo será enviado à 
autoridade superior, para conhecimento do mesmo. 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 pelo 
Presidente da Comissão de Licitações deste município. Maçambará, 30 de setembro de 2016. 

 
 
 
 
       

 
PAULO RICARDO MONÇALVES 

VIRGILI 
Presidente da CPL 

  

 
 
 


