ADCOINTER – Administradora de Consórcios Intermunicipais S/A
ATA DE SESSÃO DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA DE PROPOSTAS E
HABILITAÇÃO Nº 02/2018
Aos dezenove de outubro de dois mil e dezoito, às nove horas, na sede da Secretaria
Municipal de Agricultura de Caxias do Sul sita à rua Moreira Cesar, nº 1666, procederam-se os
trabalhos de abertura dos envelopes de documentação relativo ao certame Licitatório, maior oferta de
preço nº 02/2018, cujo objeto é a contratação de Permissão Remunerada de Uso, para exploração por
pessoa jurídica, das áreas destinadas a BOXES e DEPÓSITOS, conforme especificações do Edital,
seus anexos e minuta do contrato que fazem parte desta licitação. Os trabalhos conduzidos pela
Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 03/2018. Extrato do Edital publicado no Diário
Oficial do Estado e no Diário Oficial do município, ambos no dia 19/09/2018. Uma empresa,
COMÉRCIO DE FRUTAS IRMÃOS PAULO LTDA ME, representada pelo seu representante
legal, PAULO ROGÉRIO SCHNEIDERS, foi credenciada mediante a apresentação de documento de
identidade e ato constitutivo da empresa, conforme item 6.2 do edital. Apresentou proposta para o
boxe 29. Aberto o envelope da Proposta, vistos e rubricados pela Comissão de Licitação e pela
licitante presente. A Comissão de Licitação manifestou-se pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta
em virtude da não apresentação da DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA (INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 2/2009, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO, conforme determina o item 8.9 do edital. Assim, a Comissão de Licitação concede o prazo
de 03 (três) dias úteis, a encerrar no dia 24.10.2018, para interposição do recurso pela
INABILITADA. Nada mais foi oposto pelos participantes. Ficam os licitantes cientes que após o
julgamento do recurso, serão informados da decisão da comissão via e-mail. Nada mais havendo a
constar, eu Thiago Todeschini Ferreira, lavrei a presente ata, que será assinada pelos presentes.
Caxias do Sul, 19 de outubro de 2018.
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