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ATA DE SESSÃO Nº 22/2021 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, REFERENTE À LICITAÇÃO 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2021. OBJETO: CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO ONEROSO, DE ESPAÇO PÚBLICO NA ESTRADA MUNICIPAL DE 

ACESSO À LINHA MARMELEIRO. 

 

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, na Sala de Licitações 

da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, 

designada pelo Decreto nº 4/2020, sob a presidência da Senhora Fernanda Caetano Anzollin, 

membros o Senhor Enedir de Almeida Vieira e a Senhora Deisi Tonial Salvador, com a finalidade 

de efetuar o recebimento e abertura dos envelopes de documentação e propostas de preços, 

referentes à Licitação em epígrafe. Apresentou-se para participar do certame a empresa: R9 

ENERGIA LTDA, representada pelo Sr. CLAUDINEI MAIER. Aberta a sessão pública pela 

Presidente da Comissão, foram rubricados pelos seus membros, os Envelopes 01 – Documentação 

e os Envelopes 02 – Proposta da licitante, verificando-se que os mesmos foram protocolados dentro 

dos prazos fixados no subitem 1.3 do Edital. Após isso, procedeu-se à abertura dos Envelopes 01 

– Documentação de Habilitação, sendo que os documentos nele contidos foram conferidos e 

rubricados pelos membros da Comissão e representante presente, constatou-se que a licitante 

apresentou a Certidão Negativa de Débitos Estaduais, o Certificado de Regularidade do FGTS – 

CRF e a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

ambos com validade expirada. Considerando que a concorrente foi a única a se apresentar para o 

certame, foram solicitadas ao representante presente a apresentação imediata das Certidões 

atualizadas até as 17h do dia seguinte, para assim comprovar os requisitos de habilitação do ato 

convocatório e, por conseguinte, ser julgada habilitada. O Envelope nº 02 – Proposta de Preços, 

ficou aos cuidados da Comissão para realizar a abertura somente após a habilitação da proponente. 

Isto posto, a Comissão mediante assinatura nesta Ata a Sessão suspende a mesma até que seja 

apresentada a documentação solicitada. Deixada à palavra livre, ninguém fez uso da mesma. Nada 

mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada pelos 

membros da Comissão de Licitações e representante presente. 
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