COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº. 01 E Nº. 02 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.
19/2017 - SAMAE

Às oito horas, do sétimo dia, do mês de dezembro de dois mil e dezessete (07/12/2017), na sala de
licitações da Prefeitura de Timbó (SC), reuniram-se os membros da Comissão de Licitações, designada
pela Portaria n° 55, de 27 de janeiro de 2017, o Sr. Thiarles Reginaldo de Souza, representando a Empresa
Tempero Propaganda Ltda. ME, e o Sr. Roberto Reichert, representando a Empresa Free Reichert
Comunicação Ltda., para abertura e análise dos Envelopes de nºs. 01 e 02 de um total de 04, do Processo
Licitatório nº. 019 – SAMAE – Concorrência Pública.
Protocolaram tempestivamente os quatro (04) envelopes as Empresas: Tempero Propaganda Ltda.
ME - CNPJ nº. 19.786.204/0001-28 e Empresa Free Reichert Comunicação Ltda. - CNPJ nº.
80.069.289/0001-34.
Após a apresentação de documento pessoal e válido de cada representante das empresas presentes,
procedeu-se com o sorteio entre os membros elencados no Edital - Anexo VI, para a composição da
subcomissão técnica, sendo que, os sorteados foram: Cristina S. Miranda, Edson A. Britembach e Jéssica
C. B. Bolsoni.
Prosseguindo, a Senhora Presidente solicitou que todos rubricassem os quatro envelopes e que
conferissem sua inviolabilidade e, na sequência, procedeu-se a abertura dos envelopes de nº. 01 e de nº. 02,
colocando a disposição dos presentes, para exame e rubrica, todos os documentos neles contidos. Os
envelopes de nºs. 03 e 04 permanecerão devidamente lacrados no Setor de Licitações.
Na sequência, a sessão foi suspensa e os documentos contidos nos envelopes abertos de nºs. 01 e
02, encaminhada para a Subcomissão Técnica para análise e parecer.
Nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e
achada conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão, sendo que o Sr. Thiarles Reginaldo de Souza
e o Sr. Roberto Reichert retiraram-se antes da conclusão da mesma.
Registre-se, publique-se, intimem-se.
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