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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 223/2019

Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às quinze horas e dez minutos,  na sala de

reuniões de Setor  de Licitações desta  Prefeitura,  reuniu-se a  Presidente da Comissão  Permanente  de

Licitações Sra. Ana Paula Mayer Marques, juntamente com os demais membros, as servidoras Cindi Garcia

Amaral, Milene Wagner e Rosana Rodrigues Manganelli Ferreira, nomeados pela Portaria nº 1105/2019 e nº

003/2020, para análise dos documentos para o Edital de Chamamento Público Nº 223/2019 que tem por

objeto  o credenciamento de todos os interessados em explorar os 12 pontos públicos restantes na orla

marítima, durante a temporada de veraneio 2019/2020, conforme as normas estabelecidas neste edital. A

Presidente da CPL iniciou juntamente com a Comissão à analise da documentação apresentada pelos

participantes do credenciamento. Após a analise de toda a documentação apresentada, concluiu-se que os

habilitados  para  a  continuidade  são:  CARLA LISANDRA POLONIO  IENSIORSKI,  FABIANA DE  LIMA

ORIGE, TEREZINHA DE FATIMA DE OLIVEIRA e WALMIR DE SOUZA SILVEIRA. E os Inabilitados são:

DAIANE EUZEBIO FRANÇA por apresentar certificado de curso com baixa carga horária (o quantitativo de

8hs) e não condinzente com o objeto licitado, LEONEL BALLESTER KREMER não apresentou certificado

de curso exigido conforme subitem 4.7, UBIRATAN FERREIRA CRUZ JUNIOR não apresentou Certidão

Negativa  da  União  e  o  certificado  do  curso  sem  carimbo  e  com  a  logomarca  do  curso  cortada

impossibilitando a identificação da entidade. O sorteio dos pontos A01, A02, A03, A18, A19, A20, A23, A40,

A46, A47, A48 e A50, dar-se-á no dia seis de janeiro de dois mil e vinte às 16h, na sala de reuniões de Setor

de Licitações desta Prefeitura.  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 (Aviso de Editais, Publicação/Suspensão/Anulação/Revogação) e opção

Licitações  (Editais de Chamamento) opção (  Chamamento Público   nº 223/2019)  . A sessão encerrou-se 15h

e 30min, 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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