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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 18 de Novembro de 2019, às 14:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI                    , reuniram-se os membros
da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 261/2019, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório
nº 96/2019, Licitação nº. 2/2019 - OU, na  modalidade de Outras Modalidades.

A presente licitação tem por objeto a outorga em regime de concessão da execução do serviço de remoção, guarda e depósito dos
veículos cujos condutores cometerem em âmbito de sua circunscrição, infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, peças de
inquérito policial e ordem judicial, no município de MONDAÍ/SC, em pátio ou área destinada para esse fim, nas condições estabelecidas
no presente edital, seus anexos e no respectivo contrato de concessão.

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  19/2019    (Sequência: 1)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

GUINCHOS MD LTDA.                                                                                   .

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda
a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Comissão Permanente de

Licitações, reuniram-se os membros designados pela Portaria nº. 261/2019 para a sessão pública de abertura e análise do

envelope nº 01 - de Documentação referente ao Processo de CP nº 002/2019, presididos pelo Sr. Fábio Junior Blank, cujo

A presente licitação tem por objeto a outorga em regime de concessão da execução do serviço de remoção, guarda e

depósito dos veículos cujos condutores cometerem em âmbito de sua circunscrição, infrações previstas no Código de

Trânsito Brasileiro, peças de inquérito policial e ordem judicial, no município de MONDAÍ/SC, em pátio ou área destinada

para esse fim, nas condições estabelecidas no presente edital, seus anexos e no respectivo contrato de, conforme relação

dos itens constantes no anexo I deste Edital. Por determinação do presidente da CPL, abriu-se o envelope da GUINCHOS

MD LTDA, CNPJ: 15.540.819/0001-19, empresa que protocolou a documentação, pelo qual se constatou o que segue:

Apresentou toda a documentação exigida e também na forma e requisitos do presente certame. Dessa forma, a comissão,

em deliberação decidiu por habilitar a empresa GUINCHOS MD LTDA para a fase seguinte do processo. Nada mais

havendo encerra-se a sessão publica de analise da documentação da qual lavra-se a presente ata que vai assinada por

todos os presentes.

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

 FÁBIO JUNIOR BLANK

EVANDRO CARLOS BACK

VITOR GRISANG

Mondaí,  18  de  Novembro  de  2019

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - SUPLENTE

 - ........................................ - SUPLENTE
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 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

CIRINEU IVANIR PEREIRA - ................................................................. - Representante


