ATA DA SESSÃO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA
(ENVELOPES Nº 1 E 3) DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às 14 horas, a
Comissão de Licitação, nas dependências da Câmara Municipal de Timbó,
situada na Rua Honorato Tonolli, s/nº, Bairro das Nações, Timbó (SC),
designada pela Portaria nº 35/2017, para, na forma da Lei nº. 12.232/2010,
8.666/1993 e 4.680/65, proceder ao julgamento da proposta técnica e capacidade
de atendimento (envelopes nº 01 e 03) da Tomada de Preços nº 01/2017, objeto
do Processo Licitatório nº 13/2017, destinado à contratação de Agência de
Propaganda. Aberta a sessão pública conforme item 12 e seguintes do edital no
horário estabelecido, estando presentes a Subcomissão técnica, composta pelo Sr.
Sócrates Prado de Oliveira, a Sra. Bruna Fernandes Ramos Gonzaga Kowalski e
o Sr. Marcos Ramos do Nascimento. A presidente da comissão especial de
licitações entregou e abriu os envelopes contendo as propostas técnicas na
presença da subcomissão, bem como os formulários contendo os requisitos para
avaliação. Cada integrante da subcomissão analisou individualmente os
documentos, emitindo avaliação escrita que foi anexada à proposta avaliada. A
presidente da comissão acondicionou as propostas e avaliações em envelopes não
identificados e os lacrou, sendo assinado por todos os presentes. Em seguida a
presidente da comissão permanente abriu os envelopes número 03 – na presença
da subcomissão e entregou os envelopes contendo proposta técnica – capacidade
de atendimento, bem como os formulários contendo os requisitos para avaliação.
Passando-se a análise dos documentos contidos no envelope número 03, cada
integrante da subcomissão analisou individualmente os documentos, emitindo
avaliação escrita que foi anexada à proposta avaliada. A presidente da comissão
acondicionou as propostas e avaliações em envelopes não identificados e os
lacrou, sendo assinado por todos os presentes.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que segue
assinada por todos e 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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