Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO LICITATORIO Nº 05 2014
PREGÃO Nº 01/2014

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e quatorze, às 09 horas, a Comissão de
Licitação, nas dependências da Câmara Municipal de Timbó, situada na Rua Inglaterra,
Sn, esquina 750 com rua projetada A, designado pela Portaria nº 11/2014, para, na forma
da Lei Federal nº. 12232/2010, 8.666/1993 e 4.680/65, proceder à abertura dos trabalhos
da sessão pública da Tomada de Preços nº 01/2014, objeto do Processo Licitatório nº
05/2014, destinado à contratação de Agência de Propaganda conforme Edital de Tomada
de Preços 01/2014. Aberta a sessão pública de entrega dos envelopes conforme item 12 e
seguintes do edital no horário estabelecido, constatou-se a presença de duas empresas devidamente
cadastradas: Sal Propaganda LTDA CNPJ 13.343.928/0001-10, representada por James Marciel
Döring, RG 4515113 SSP-SC e

a empresa Jeime Vieira da Silva Eirelli ME CNPJ

10.317.764/0001-69 neste ato representada por seu proprietário Jeime Vieira da Silva RG 2928113
SSP SC.
Estando devidamente credenciados, os representantes das empresas entregaram os envelopes
número 01, 02 03 e 04. Abertos os envelopes 01 e 03 verificou-se que estes preenchiam os
requisitos exigidos nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do edital. Antes da comissão acondicionar os
documentos nos envelopes e lacrá-los os representantes das licitantes os inspecionaram e
verificaram o preenchimentos dos requisitos supra. O Represente da empresa Jeime Vieira da
Silva Eirelli ME assinalou que os documentos constantes no envelope 03 entregues pela empresa
Sal Propaganda LTDA estavam rubricados, exigência não prevista no Edital. Em seguida o
conteúdo dos envelopes 01, 03, 02 e 04 foram lacrados em envelopes conforme previsão do edital,
devidamente rubricados pelos membros da comissão e representantes das empresas licitantes. Ato
contínuo, o presidente informou que a sessão pública para o sorteio dos nomes que integrarão a
subcomissão técnica nos termos do item 11 e seguintes do edital, será no dia 07 de abril de 2014,
as 9:00 horas, no auditório da Câmara Municipal.
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Nada mais a tratar, o presidente declarou encerrada a presente sessão, lavrando a ata que segue
assinada por todos e que será publicada no DOM –SC (Diário oficial do Estado SC) –
www.diariomunicipal.sc.gov.br e site da Câmara www.camaratimbo.sc.gov.br.
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Éverton Bica Pedroso

Membros:
___________________
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