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 Processo Licitatório nº 25/2022, Concorrência 03/2022– Credenciamento, Análise da 

Habilitação e Proposta. 

 

 

 Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se, a partir das 

09h00min, os representantes das empresas abaixo identificados e a Comissão Permanente de 

Licitação para procederem às atividades pertinentes ao processo licitatório acima mencionado. 

Sendo aberta a sessão pública, iniciou-se o período de recebimento de envelopes em estrita 

obediência as regras do instrumento convocatório, tendo sido recebidos os envelopes de 06 

empresas já cadastradas em momento anterior: COMERCIAL VENER LTDA – EPP; OTUX 

COMERCIAL LTDA; 3 PODERES COMÉRCIO LTDA- ME, COMERCIAL NOSSA 

SENHORA DA GLORIA LTDA, WTRADE INTERMEDIAÇOES DE NEGÓCIOS LTDA; 

EXATA INDUSTRIA E COMERCIO –LTDA. Dando sequência ao processo iniciou-se a etapa 

de habilitação onde, após verificação dos documentos, as participantes se mostraram devidamente 

habilitadas. Deste modo, considerando as necessidades do município, e a apresentação do termo 

de desistência de recurso apresentado por todas as empresas participantes, passou-se a abertura 

dos envelopes das propostas e a respectiva análise de seu conteúdo conforme exigências contidas 

no Edital, achando-as conforme, sendo o respectivo resultado de apuração apresentado em anexo. 

Neste momento os representantes das empresas 3 PODERES COMÉRCIO LTDA- ME, OTUX 

COMERCIAL LTDA, COMERCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA LTDA, deixaram a 

sessão. Nada mais havendo a tratar, foi aberto o prazo recursal conforme as exigências da lei 

federal 8.666/93 sendo lavrada a presente Ata que segue assinada pela equipe responsável pela 

licitação e pelos presentes e que posteriormente será encaminhada para o responsável pela 

elaboração do termo de referência do respectivo objeto licitado. 
 

_____________________________________ 
  Membro da Comissão de Licitação 

 

________________________________________ 
Membro da Comissão de Licitação 

_______________________________________ 
Membro da Comissão de Licitação 

________________________________________ 
Comercial Vener Ltda – Epp 

Tiago Ernesto Guerra 

_____________________________________ 
Wtrade Intermediaçoes De Negócios Ltda 

Matheus Braga e Peixoto 

________________________________________ 
Exata Indústria E Comercio –Ltda. 

Rafael Gonçalves França 

 


