Ata 001/2017 – Concorrência Pública 009/2016
Autorização para prestação do serviço de táxi no Município.
Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniram-se na sala de reuniões
do Centro Administrativo Municipal, Rua Moisés Cantarelli, 368 – Restinga Sêca (RS), a Comissão de
Licitações, representada pelos membros Marciane Medianeira de Souza Paim, Ana Paula Lewis Pereira e
Ivanita Bordignon, nomeados pela Portaria 006 e 035/2016, com a finalidade de julgar o processo
licitatório Concorrência Pública 009/2016, para prestação do serviço de táxi do Município, solicitado pela
Secretaria Municipal de Administração. Participaram do certame os licitantes ALCEU MILBRADT,
ALCIONE BELMIRO SEVERO, ANTONIO VILTAIR DA SILVA, EIMOCIR ALVES DA SILVA, JARI
FAGUNDES BELMIRO, JOÃO ANTONIO DE LIMA SANTOS, MOISES NOEMI DOS PASSOS TEIXEIRA,
NERCI ROHRS e NILTON NEU. Com exceção do senhor João Antonio de Lima Santos todos os demais
se fizeram presentes na sessão. Foi dado inicio ao julgamento do processo com a abertura dos envelopes
de número um contendo os documentos de habilitação dos licitantes. Após análise da documentação a
pessoa física JOÃO ANTONIO DE LIMA SANTOS foi inabilitado pelos seguintes motivos: a) Item 3.1.1 do
edital, apresentou cópia da CNH sem autenticação; b) Item 3.1.7 apresentou a declaração de
compromisso de inscrever-se junto ao INSS sem assinatura; e c) Item 3.1.8 não apresentou a referida
declaração. Os demais licitantes foram declarados habilitados. Fica aberto o prazo recursal de 5 (cinco)
dias úteis para interposição de recurso referente a fase de habilitação. Não havendo interposição de
recurso na data aprazada fica agendado para às 9 (nove) horas do dia 10 (dez) de janeiro do corrente a
abertura dos envelopes de número dois contendo as propostas técnicas. Nada mais havendo a constar,
assinam a presente ata:
Comissão de Licitações:
Marciane Medianeira de Souza Paim
Ana Paula Lewis Pereira
Ivanita Bordignon

Licitantes:
Alceu Milbradt
Alcione Belmiro Severo
Antonio Viltair da Silva
Eimocir Alves da Silva

Fagundes Belmiro
Moises Noemi dos Passos Teixeira
Nerci Rohrs
Nilton Neu

