
PREFEITURA DE TIMBÓ 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 

ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 77/2015 
 

Às 09h00min do dia 25/09/2015, no Auditório da Prefeitura de Timbó, localizado na Avenida 
Getúlio Vargas, nº. 700, Centro, em Timbó/SC, realizou-se sessão pública para abertura do 
envelope contendo a documentação de habilitação da empresa WOLLUÊ CONFECÇÕES LTDA, 
em vistas à Decisão de Desclassificação da empresa primeiro colocada - CENSI EQUIPAMENTOS 
DE SEGURANÇA LTDA. Presentes o pregoeiro JEAN MESSIAS RODRIGUES VARGAS, bem como 
BRUNA DE ANDRADE, servidora da equipe de apoio, que esta subscrevem, designados pela 
Portaria nº. 845/2014 e suas alterações publicadas no Diário Oficial dos Municípios, para, em 
atendimento as disposições contidas no Decreto nº. 445 de 16/03/2006.  
 
Dando início à sessão, o pregoeiro conferiu a inviolabilidade e realizou a abertura do envelope 
da habilitação da empresa WOLLUÊ CONFECÇÕES LTDA, que, conforme documentos em anexo, 
mostrou-se em conformidade com as exigências do edital. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu 
declarar vencedor do item 13 LOTE 1 - FARDAMENTO PARA EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR 
CONFORME SUBITENS, a empresa WOOLLUÊ CONFECÇÕES LTDA. 
 
Considerando o disposto no subitem 8.1.7.1 do edital, através de retificação publicada, “Para os 
itens 13.1 a 13.5, a licitante detentora da melhor oferta, deverá entregar 1 (uma) amostra do 
produto ofertado, em sua forma original, em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da sessão 
pública de disputa de preços.” 
 
Desta forma, fica convocada a empresa WOLLUÊ CONFECÇÕES LTDA à apresentação de amostra, 
nos termos do edital e retificação, até a data de 02/10/2015, tendo em vista a data desta sessão 
pública de abertura do referido envelope de habilitação. 
 
Nada mais a tratar, encerra-se a sessão às 09h12min, lavrando-se a presente ata que após lida, 
será pelos presentes assinada. 

 

Assinantes 

Comissão do Pregão Assinatura 

BRUNA DE ANDRADE                                                                                                  
 

JEAN MESSIAS RODRIGUES VARGAS                                                                                                              
 

 


