2° Ata da Reunião da Comissão Permanente de Licitações
Ata de reunião realizada às 15h15min, do dia 20 de junho de 2017, referente ao
Edital Tomada de Preços n° 002/2017 e Processo de Licitação n° 110/2017, com o
objeto para contratação de empresa para fins de prestação de serviços de Limpeza,
Conservação e Higienização, Vigia e Zeladoria, a mesma realizou-se na sala de
reuniões da Comissão Permanente de licitações, onde estiveram presentes os
senhores integrantes da Comissão bem como a representante do Controle Interno,
para relatar o que segue: Trata-se da análise realizada pelo Departamento Jurídico
do município quanto ao pedido de suspensão do processo licitatório Tomada de Preços
n° 002/2017, interposto pela Senhora Suzana Maria Dacroce Pretto representante da
empresa ALC – SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – EPP, quanto ao cadastro referente
ao objeto do Contrato Social e ao Código e Descrição da Atividade Econômica Principal
e Secundárias do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e a abrangência da análise do
SINDILIMP – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação, da
empresa BOATROCA COM. LTDA – ME representada peloSenhor Miguel Luiz Paz.
Diante do que foi exposto pela Assessora Jurídica do município no seu Parecer,
datado de 20/06/2017,que julga IMPROCEDENTE a inabilitação da empresa
BOATROCA COM. LTDA – ME, cabe à comissão permanente de licitações acatar tal
decisão.
Assim, a comissão permanente de licitações designou para o dia 27/06/2017, às
15h: 00min, a abertura dos envelopes dos documentos e das propostas, das empresas
habilitadas: ALC – SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – EPP, RESIPLAN SERVIÇOS
GERAIS LTDA – ME e BOATROCA COM. LTDA – ME.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente ata de reunião da
comissão permanente de licitações que segue assinada pelos presentes.
Comissão:
___________________________________________________________________
Eliane Vieira Leite – Presidente
Jane Ferreira dos Passos – CI.
_______________________________________
Maira Rossoni Leite – Membro
________________________________________
Rangeli Caragnatto – Membro

Caseiros-RS, 20 de junho de 2017.

Prezados Senhores,

Apraz-me cumprimentá-lo e na oportunidade solicitar a
especial e costumeira atenção de Vossa Senhoria no sentido de providenciar na publicação do
resumo do Edital a seguir:
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017
O Prefeito Municipal de Caseiros/RS, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que no dia 27 de junho de 2017, às 15h00min horas, na sala destinada a
julgamento de licitações junto à Prefeitura Municipal, reunir-se-á a Comissão de Licitações com
a finalidade de proceder à abertura dos envelopes dos documentos e das propostas, das
empresas habilitadas: ALC – SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – EPP, RESIPLAN SERVIÇOS
GERAIS LTDA – ME e BOATROCA COM. LTDA – ME, conforme Edital de Tomada de Preços
nº 002/2017. Maiores informações, quanto ao resultado do pedido de suspensão do certame,
apresentado em 14/06/2017, poderão ser obtidas no site www.caseiros.rs.gov.br, ou em
horário normal de expediente, pelo telefone (54) 3353-1156. Em 20/06/2017 – Leo Cesar
Tessaro - Prefeito Municipal.
As despesas inerentes deverão ser faturadas para o
município de Caseiros, que após faremos o respectivo pagamento.
Sendo o que se apresenta para o momento, renovo
protestos de estima, apreço e consideração.
Atenciosamente,

Leo Cesar Tessaro,
Prefeito Municipal.

Ao:
Jornal

