COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO DA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2017 - FUMTRAN

Às oito horas e cinco minutos, do décimo primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete,
na sala de licitações da Prefeitura de Timbó, SC, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação,
designada pela Portaria n° 55, de 27 de janeiro de 2017, sob a presidência da Sra. Lourdes Moser, estando
presentes os membros Ângela Preuss e Felipe Ramos dos Santos e, o Sr. Cidney Constantino – MEI para
abertura dos envelopes de Habilitação da Concorrência Pública nº. 06/2017 – FUMTRAN.
Protocolou tempestivamente, os envelopes de Habilitação e Proposta o Sr. Cidney Constantino –
Micro Empreendedor Individual – CNPJ nº. 27.891.069/0001-09.
A Senhora Presidente solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem sua
inviolabilidade. Em prosseguimento passou à abertura do envelope de Habilitação, colocando à disposição
dos presentes para exame e rubrica, todos os documentos nele contido.
Na sequência a Comissão fez a análise documental, sendo que não foram apresentados os seguintes
documentos:
- Certidão do Poder Judiciário informando a quantidade de distribuidores (6.1.3-d);
- Atestado expedido por pessoa jurídico de direito público ou privado, em nome da empresa,
comprovando a execução dos serviços similares e compatíveis com o objeto desta licitação, devendo constar
o prazo, quantidade e característica do serviço (6.1.5-a).
Tendo em vista a necessidade de análise e parecer técnica da qualificação econômico-financeira, os
documentos deverão ser encaminhados ao Setor de Contabilidade referente à legalidade da apresentação ou
efetiva dispensa dos documentos elencados no item 6.1.3(a,b).
O envelope de proposta deverá permanecer no Setor de Licitações, devidamente lacrado, até a data
designada para sua abertura.
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. Cidney Constantino retirou-se
antes da conclusão da mesma.
Registre-se, publique-se, intimem-se.
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