ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2020
MODALIDADE: TOMADFA DE PREÇOS Nº 006/2020
ATA Nº 034/2020
CREDENCIAMENTO, JULGAMENTO DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Aos vinte e dois (22) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos,
reuniram-se na sala de Reuniões da PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ, junto à sede do Poder
Executivo Municipal, a Comissão de Licitações, nomeada pelo Senhor WILAMIR DOMINGOS CAVASSINI,
PREFEITO MUNICIPAL, constituindo-se da seguinte forma: Presidente: MARITANIA BISSOLOTTI,
Secretário: DIOGO FABRIS e membro da Comissão ALEXANDRE PASSERO, para a abertura dos
envelopes do processo acima mencionado, cujo objeto corresponde à Contratação de empresa que
fornecerá recursos de tecnologia da informação visando à promoção e divulgação de leilão público eletrônico
por meio de plataforma de transação via web, para venda de bens do Município de Abelardo Luz, Estado de
Santa Catarina. Houve ampla divulgação em meios de comunicação conforme determina a legislação em
vigor. Protocolou tempestivamente os envelopes contendo Documentos de Habilitação e Proposta de Preços,
até o horário previsto, unicamente a empresa (010140) SUPERBIRD WEBSERVICES LTDA, representado
pelo Sr. Paulo Sergio Scaff de Napoli, portador do CPF n.º 093.159.808-75. Iniciando a sessão, o Senhor
Presidente solicitou aos membros da Comissão e o representante que rubricassem os envelopes (I, II, III e
IV) e conferissem sua inviolabilidade. Na sequência, passou-se a abertura do envelope n. I e II (Habilitação
Juridica e Habilitação Técnica), colocando-os à disposição da Comissão de licitações para exame e rubrica,
ficando constatado que a empresa apresentou todos os documentos exigidos no edital, sendo declarada
habilitada. Tendo em vista a participação de uma única proponente e em função da habilitação desta, a qual
concordou verbalmente e por escrito, com a desistência de recurso em cada abertura de envelopes, sendo
assim a Comissão de Licitações decide pelo prosseguimento do certame. Assim, foi aberto os envelopes
contendo os Critérios Técnicos (envelope III) e Propostas de Preços (envelope IV), o qual foi rubricado e será
analisado pela Comissão, a qual fará a soma da pontuação e a divulgação da proposta de preços, em Ata a
ser disponibilizada, a quem tiver interesse junto ao site do município, pelo endereço:
WWW.abelardoluz.sc.gov.br. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião e lavrou-se a ata
que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

ABELARDO LUZ - SC, 22 DE JUNHO DE 2020.
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