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Ata do Processo Licitatório nº 62/2018, Concorrência Nº 06/2018 – Abertura dos
envelopes de habilitação.

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se, a partir
das 10h30min, os membros da Comissão Permanente de Licitação do Munícipio de Cristiano
Otoni para procederem às atividades pertinentes ao processo licitatório acima mencionado.
Sendo aberta a sessão pública, além dos membros da Comissão Permanente de Licitação,
foram recebidos, tempestivamente conforme as exigências constantes no Edital, os envelopes
de 09 empresas, a saber: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691- ME; SION INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS LTDA – EPP, JOSÉ NEYMAR GONÇALVES 06525136628,
mediante representação conforme demostra documentos no autos, e as empresas COELHO E
SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP; MOISES MARQUES JOAO DE DEUS –
ME; ARTE ORIGINAL LTDA; SALVATORE PAPELARIA E SUPRIMENTOS; PORT
DITRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA; AMAZONIA INDUSTRIA
E COMERCIO; VINICIUS
DE OLIVEIRA COMERCIO
E SERVIÇOS
ELETROELETRONICOS E INFORMATICA, que já haviam entregues seus envelopes em
momento anterior. Deste modo, foram abertos os envelopes de habilitação das empresas
participantes e após averiguar a regularidade do conteúdo destes com o exigido no
instrumento convocatório, esta Comissão constatou que a empresa MOISES MARQUES
JOAO DE DEUS –ME não se encontrava habilitada pelo fato de não apresentar
comprovante de Identidade e CPF do Sócio administrador (item 01) e por apresentar a
Certidão Negativa de falência emitida pelo distribuidor da Sede da Pessoa Jurídica vencida
(item 07). As demais participantes foram devidamente habilitadas conforme as exigências do
Edital. Sendo assim foi disponibilizada toda a documentação aos participantes para fins de
conferencia ficando concedido o prazo de recurso conforme previsto em Lei. Deste modo
foram as propostas das participantes acondicionados em envelope próprio e posteriormente
assinado pelos presentes, caso não ocorra interposição de recursos, fica designada a data de
31/01/2019, às 09h00min, para abertura dos envelopes de proposta de preços. Nada mais
havendo, foi lavrada a presente Ata que segue assinada pela Comissão de Licitação, bem
como pelos representantes presentes.
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