ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
ATA Nº 002/2021
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 115/2021

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões do setor de
licitações do Município de Tramandaí, reuniu-se o Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Sr. Hygor da Costa Martins, juntamente com os demais membros, os servidores Cindi Garcia Amaral,
Milene Wagner, Patrícia da Costa Leopoldo e César Augusto Guedes Rios, nomeados pela Portaria nº
503/2021, para dar continuidade a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 115/2021, que tem por objeto a
Concessão para uso de 11 (onze) espaços públicos destinados a exploração comercial no ramo
de quiosques (em modelo de Containers), localizados no calçadão da Avenida Beira Mar, neste
Município, conforme descrito neste Edital, demais exigências/considerações, seus Anexos,
Memorial Descritivo, Lei Municipal nº 4.201/2018 e Decreto nº 4.432/2019, para após transcurso do
prazo recursal e de contrarrazões, no qual não houve interposição de recurso por parte dos licitantes
envolvidos. A licitante Vera Rosangela Vilar Assis, entrou com uma juntada de documentação posterior
à abertura do certame, sendo mantida assim sua inabilitação. Sendo assim, a Comissão Permanente
de Licitações define que a sessão de abertura do envelope nº 02 (proposta financeira) dos licitantes
habilitados: Alcenir Wagner Milanezi, Ana Beatriz Zazyki Weber, Eduardo Lopes de Oliveira, Rafael
Ruschel, Rosa Maria Santos da Silva e Viviane Lopes de Oliveira, dar-se-á às treze horas e trinta
minutos (13:30h) do dia dezessete (17) de novembro do corrente ano, no auditório da Farmácia
Municipal, no qual todos os habilitados deverão estar presentes ou se fazer representar por procuração
com firma reconhecida em cartório, considerando que neste dia serão distribuídos os pontos públicos
conforme o edital. O processo encontra-se à disposição, neste Setor, para vistas dos interessados.
Nada mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu, César Augusto Guedes Rios que a lavrei e
que segue assinada juntamente com os demais membros da Comissão Permanente de Licitações.
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