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Ata PR 0044 hab 3 colocado 

 
ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO DO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0099/2021. 
 

Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte um, às nove horas na sala de 

Licitações, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação nomeada pelo Decreto nº 

185/2020 de 13/08/2020 e Decreto nº 312/2020 de 02/12/2020, composta pelo pregoeiro 

Jucimar Bortoncello e demais membros para procederem a abertura do envelope nº 2 

contendo os documentos de habilitação da empresa ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA 

terceira colocada no Lote 01 do Edital, que tem por objeto o Registro de Preços visando a 

contratação de empresa(s) especializada(s) para Prestação(ões) futura(s) e parceladas de 

Serviços Técnicos de Engenharia e Arquitetura visando a elaboração de Projetos, Estudos, 

Documentos Técnicos complementares e demais serviços técnicos conforme edital e seus 

anexos. Presentes na sessão os membros da comissão de licitações e o Sr. Ricardo de 

Moura. O pregoeiro esclarece que para fins de validade das certidões negativas considera-

se a data de abertura do certame, ou seja dia 02/07/2021. Após a verificação da 

inviolabilidade procedeu-se a abertura do envelope 02 contendo os documentos de 

habilitação da empresa Engeplanti Consultoria Ltda onde foram rubricados pelos 

presentes. Os documentos estão enumerados de 01 a 72 páginas. Considerando que não 

há nenhum representante de empresas presente na sessão, o pregoeiro encerra os 

trabalhos para análise dos documentos de qualificação técnica pelo setor de engenharia e 

verificação da autenticidade das negativas obtidas na internet. O resultado da análise e 

julgamento será enviado para os proponentes e publicado no site da prefeitura de Xanxerê 

(www.xanxere.sc.gov.br). Eu, Munique Friederich, secretariei a sessão e lavrei a presente 

ata que segue assinada por mim e pelos demais presentes. 
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