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INTERESSADA: EDUARDO ANASTASIO 08961815962 
 
 
 
Às oito horas do sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois (06/04/2022), na sala de licitações da 
Prefeitura de Timbó, reuniram-se os membros da Comissão de Licitações, designada pela Portaria n. 568, 
de 20 de dezembro de 2021, alterada pela Portaria n. 701, de 16 de fevereiro de 2022, para análise dos 
documentos objetivando a proceder à habilitação e julgamento da supracitada interessada no 
Credenciamento n. 13/2021 da Prefeitura Municipal de Timbó (PMT). 
 
Protocolou documentação a empresa interessada EDUARDO ANASTASIO 08961815962 – CNPJ n. 
43.972.726/0001-07.   
 
O Presidente solicitou aos presentes que rubricassem o envelope e que conferissem sua inviolabilidade e, 
na sequência, iniciou-se a abertura dos envelopes, colocando à disposição dos demais membros da 
comissão, para exame e rubrica de todos os documentos neles contidos. 
 
Em consonância com o item 5.4.5 do Edital e do art. 30, II, da Lei n. 8.666/93, foi exigido dos interessados 
na habilitação nos itens 04 a 07 deste credenciamento a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica 
emitido por pessoa jurídica, comprovando que o licitante realizou, de forma plena, por período mínimo de 
12 (meses), serviço compatível com o objeto do presente procedimento, nos serviços abaixo listados: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 

04 SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE 

05 SERVIÇO DE PODA E/ OU CORTE DE ÁRVORE DE ELEVADO GRAU DE DIFICULDADE 

06 SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORE DE MÉDIO E GRANDE PORTE 

07 SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS ARBÓREAS NAS CALÇADAS 

 
O credenciado interessado apresentou declaração cujo teor expressa que “executou, de forma plena, pelo 
período de 12 meses serviços de poda, corte e plantio de árvores.” No entanto, a lavra da declaração foi 
atribuída à empresa de ramo de cabeleireiros, manicure e pedicure, conforme cartão CNPJ anexo, e o 
endereço indicado no documento não possibilita a essa comissão a verificação do local em que 
eventualmente os serviços acima descritos teriam sido prestados. Esses fatores apontados, salvo melhor 
juízo, levam dúvidas à comissão acerca da experiência, prática e técnica exigida de um potencial prestador 
de serviços à Administração Pública. 
 
Por esses motivos, por prudência, a Comissão de Licitações decide suspender a sessão de habilitação e, 
por conseguinte, intimar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o interessado para prestar esclarecimentos 
relativos aos serviços prestados à empresa que assinou o Atestado de Capacidade Técnica ou apresentar 
um novo atestado em conformidade com o Edital.  



 
Nada mais havendo, o Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada 
conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão.  

  
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
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Presidente 
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Membro  
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Membro 
 
 
 


