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ATA  
 

DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO PRESENCIAL 
N° 009/2015 

 
Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, na 
sala do Vice-Prefeito Municipal, reuniu-se o Pregoeiro Sr. Mauricio Alves da Silva, a 
Equipe de Apoio formada pelos servidores Rosane da Cruz, Belenice Adelaide Backes 
e Jaqueline de Oliveira dos Santos para o prosseguimento da Licitação acima 
referenciada, cujo Objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição de 
PEDRAS GRÊS, para construção de bocas de lobo nas estradas e vias do município 
de Araricá e túmulos no cemitério municipal. Como havia sido declarado por uma das 
empresas participantes - BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI - que 
apresentaria recurso, conforme declarado em ATA do dia 05 de agosto de 2015 e 
transcorrido o prazo previsto, esta Prefeitura Municipal não registrou nenhuma 
apresentação de recursos com relação ao presente Pregão Presencial, daremos 
seguimento ao processo licitatório, com a declaração de vencedora do referido 
processo licitatório, a empresa  FAZENDAS BORN LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF 
sob o Nº 04.280.522/0002-26, seguindo o processo para adjudicação e homologação 
do Senhor Prefeito Municipal. Serve também a presente ATA de aviso ao licitante 
vencedor que compareça para a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS no 
prazo máximo de 5 dias contados da publicação da presente ATA. Nada mais havendo 
para ser tratado na presente reunião, a mesma foi encerrada e lavrada esta ata que 
depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos.  Araricá – RS, 12 de Agosto de 2015. 
 
 
 
Mauricio Alves da Silva  
Pregoeiro 
 
 
 
Belenice Adelaides Backes, Jaqueline de Oliveira dos Santos e Rosane da Cruz 
Equipe de Apoio 


