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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO  

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 

PROCESSO Nº 034/2017 

 

Ás 09:00 horas do dia 04 de outubro de 2017, reuniram-se a Comissão 

Pregão Presencial e Eletrônico e Membros da Equipe de Apoio, 

designada pela Portaria nº 102 de 20 de junho de 2017, composta pelo 

Sr. Presidente Felipe Campos de Oliveira, os membros Leonardo Viana 

Romualdo, Jonas Cavaretto da Silva Junior e Maurício Peres Pereira (em 

gozo de férias), na sala de Licitações situada a Avenida Olinda Silveira 

Cruz Braga, nº 215, Parque Interlagos para ABERTURA do envelope de 

habilitação da empresa MARTA APARECIDA PELEGRINI VALENTE 

ANSELMO, envelope esse referente ao pregão presencial e processo 

acima citados. A empresa não havia ganhado nenhum item, porém após o 

pedido de classificação da empresa CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - 

ME, foi verificado que a empresa se encontra em segundo lugar no item 

50, motivo pelo qual o envelope de habilitação que a empresa havia 

deixado no dia do certame foi aberto para verificação e posterior 

habilitação no certame. Por fim, após a analise da documentação a 

Comissão deliberou por INABILITAR a empresa MARTA APARECIDA 

PELEGRINO VALENTE ANSELMO, devido a falta de apresentação dos 

documentos: 

 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

c) Comprovação de regularidade de débito com a, Fazenda Estadual (Certidão 

de Regularidade e ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 

ou Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 

Paulo emitida via internet ou declaração de isenção ou de não incidência 

assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei) e Fazenda 



 
_________________________________________________________________ 

 
Municipal (Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de Tributos 

Mobiliários) da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei 

E item: 

 

1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 

c) Termo de Ciência e Notificação (Anexo VII) devidamente assinado pelo 
representante legal da empresa ou seu procurador. 

 

Logo a empresa foi informada sobre a decisão. Nada mais havendo, foi 

encerrada a presente sessão. Recursos na forma da lei. Aguaí, 04 de 

OUTUBRO de 2017. Eu, _______________________________________ 

(Felipe Campos de Oliveira), pregoeiro, digitei, e providenciei a 

impressão. 

 

 

 

FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE 

                            LEONARDO VIANA ROMUALDO 

      MEMBRO 

 

JONAS CAVARETTO DA SILVA JUNIOR 

MEMBRO     EM GOZO DE FÉRIAS 

      MAURICIO PERES PEREIRA 

      MEMBRO 

 

 


