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Setor de Compras e Licitações

ATA TOMADA DE PREÇOS 01/2017.

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (22/02/2017), às nove horas (09:00),

reuniram-se na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Capão do Cipó a comissão de licitações do

Município, constituída pelos servidores Gracieli Farina Charão, Oilcione Silveira de Oliveira, Katia Kersting

Farias presididos pelo primeiro, com o objetivo de dar andamento ao Processo Licitatório, modalidade

TOMADA DE PRECOS nO.01/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM que trata da CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA JORNALlSTICA DE CIRCULAÇÃO LOCAL OU REGIONAL PARA PUBLICAÇÕES CÂMARA

DE VEREADORES. Apresentaram propostas as empresas JORNAL A FOLHA LTOA-ME representado pelo

f~laudio Gilmar Irion, CPF 494.541.450-53 e IRMÃOS LEMES LTOA-ME representado pelo Sr. Evandro

Gasparini dos Santos ,CPF 834.977.810-53. A comissão partiu então para a abertura dos envelopes contendo

a documentação e após criteriosa análise esta Comissão decide declarar HABILITADA a empresa JORNAL

A FOLHA LTOA-ME e INABILITAR a empresa IRMÃOS LEMES LTOA-ME por não ter apresentado o exigido

no item 4.1 da habilitação letra A (certificado de registro cadastral); Letra O (alvará) apresentou cópia não

autenticada; letra E (contrato social ou instrumento equivalente) apresentou cópia não autenticada e não

cumpriu com o exigido na letra H, não apresentou nenhuma forma de comprovação que seja beneficiário da

Lei Complementar 147/2014. Considerando que a empresa IRMÃOS LEMES LTOA-ME pretende apresentar

recurso, fica portanto concedido o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso. Não havendo

interposição de recurso fica marcado para o dia 06 de março de 2017 as 09:00 hrs na [Sala de Reuniões

desta Prefeitura a abertura das propostas. Nada mais havendo a ser sanado, esta Comissão encerra a

presente ata que vai assinada por todos os presentes.

GraCie~rina Charão
Presidente Comissão de Licitações

Capão do Cipó, 22 de fevereiro de 2017.
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