
PREFEITURA DE ROSANA 
RESUMO DA ATA DA SESSÃO DE RE-RATIFICAÇÃO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA, 
JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
Processo nº 0041/2021 - Concorrência nº 001/2021. 
Objeto: alienação de imóveis (terrenos) de propriedade do Município de Rosana nos termos deste edital 
e anexos. 
A Comissão de Licitações da Prefeitura de Rosana torna público que compulsando os autos verificou-se 
que ocorreu um equívoco quanto a desclassificação da proposta da proponente VALERIA 
BOLOGNEZZI no lote 54 em virtude do valor de garantia estar menor que o previsto no edital, razão pela 
qual, a Comissão de Licitações retifica a ata da sessão realizada em 01/10/2021, para constar 
corretamente: ”a Comissão de Licitações decidiu por unanimidade declarar a seguinte classificação do 
lote 54: ANDREZA NATACHA DA SILVA, 1° CLASSIFICADA com o valor a vista de R$ 70.000,00 
(setenta mil reais); VALERIA BOLOGNEZZI, 2° CLASSIFICADA, com o valor a vista R$ 69.801,99 
(sessenta e nove mil oitocentos e um reais e noventa e nove centavos); MARCIO BORTOLOTTO, 3° 
CLASSIFICADO, com o valor a prazo de R$ 71.710,00 (setenta e um mil e setecentos e dez reais); 
EDUARDO HENRIQUE TOLEDO XAVIER, 4° CLASSIFICADO, com o valor á vista R$ 53.700,00 
(cinquenta e três mil e setecentos reais); ROGERIO HERREIRA BONATI, 5° CLASSIFICADO, com o 
valor á vista de R$ 53.600,00 (cinquenta e três mil e seiscentos reais); JOÃO ROBERTO DA SILVA, 6° 
CLASSIFICADO, com o valor a prazo de R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais); OSCAR 
LIMA DOS SANTOS, 7° CLASSIFICADO, com o valor a prazo de R$ 65.340,00 (sessenta e cinco mil e 
trezentos e quarenta reais), ELIZANGELA BARBOSA, 8° CLASSIFICADA, com o valor á prazo de R$ 
52.395,17 (cinquenta e dois mil e trezentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos), ratificando-se 
os demais atos e reabrindo-se os prazos recursais nos termos do Artigo 109, Inciso I, alínea “b” da Lei 
Federal nº 8666/93. Publique-se. Rosana, 05 de outubro de 2021. Valesca Melo V. S. Lazarim - 
Presidenta da Comissão de Licitações. 


