
ATA Nº 03/2021

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 049/2021

Aos vinte e dois dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na

Sala de reuniões do SETOR DE LICITAÇÕES desta Prefeitura, reuniu-se a Comissão Permanente de

Licitações  nomeada  pela  Portaria  nº  503/2021,  para  dar  continuidade  ao  certame  da  Concorrência

Pública Nº 049/2021 que tem por objeto a CONCESSÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA

AVENIDA  EMANCIPAÇÃO  DE  TRAMANDAÍ,  conforme  descrito  neste  Edital,  demais

exigências/considerações e seus Anexos. O Presidente da CPL deu início ao certame pontualmente às

14hs. Passamos à abertura do envelope nº 01 (habilitação) da empresa P. H. PEREIRA MARKETING -

ME  –  CNPJ  21.347.999/0001-10 .  Todos  os  presentes  conferiram  e  rubricaram  os  documentos.  A

empresa P. H. PEREIRA MARKETING - ME declararou-se beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006

e  suas  alterações.  A  CPL  aponta  que  a  empresa  P.  H.  PEREIRA MARKETING  -  ME  –  CNPJ

21.347.999/0001-10 deixou de apresentar documento do subitem 3.7.1 –  Certidão negativa de matéria

falimentar, concordatária de liquidação judicial e extrajudicial, e apresentou certidões negativas de débito

estadual – subitem 3.2.3,  e prova de regularidade relativa ao FGTS – subitem 3.2.5, ambas vencidas.

Sendo assim,  pela falta  da apresentação do documento relativo ao subitem 3.7.1,  a  CPL declara a

empresa  P. H. PEREIRA MARKETING – ME INABILITADA para este certame. Diante disto, a Comissão

concede o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil posterior à lavratura/publicação

desta Ata,  para interposição de recurso.  As informações referentes e pertinentes ao prosseguimento

deste  processo  licitatório  serão  publicadas  em  nosso  endereço  eletrônico  www.tramandai.rs.gov.br,

opção Portal da Transparência, opção Licitações, opção Aviso de Editais e opção Editais de Chamada

Pública, este último para download, e/ou na opção Portal da Transparência, opção Setor de Licitações

(Aviso de Editais, Documentos, Download e Pregão). Os envelopes nº 02 (propostas financeiras/projetos

de  venda)  permanecerão  lacrados  em  poder  da  Comissão.  O  envelope  contendo  as  propostas

financeiras/projetos de venda foi conferido e rubricado por todos os presentes. A sessão encerrou-se às

14h e 42min. Nada mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu, Milene Wagner, que a lavrei e que

segue  assinada  juntamente  com  os  demais  membros  da  Comissão  Permanente  de  Licitações  e

representantes presentes.
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