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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

ontratação de profissional com graduação em Direito para atuar junto ao  CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência
Social da Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipal de Schroeder/SC

A comissão reuniu-se para abertura da licitação, conforme determinado no edital.  Apresentaram envelopes de

habilitação e proposta comercial, bem como os documentos para credenciamento as profissionais LUANA MURARA

RODRIGUES, JENEFFER MAYARA DA LUZ e a empresa WAKASUGI ADVOGADOS ASSOCIADOS, devidamente

protocolados no horário e data determinado no edital.  E para fornecer conhecimento do presente edital, o mesmo

publicado em resumo no mural Público Municipal, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina

/SC), no jornal de circulação regional - O Correio do Povo, Diário Oficial do Estado e disponibilizado na íntegra no site

www.schroeder.sc.gov.br do Município de Schroeder/SC.  Depois de rubricados os envelopes, bem como os documentos

para o credenciamento, constatando-se que as profissionais LUANA MURARA RODRIGUES e JENEFFER MAYARA DA

LUZ estão credenciadas para a licitação. Pois apresentaram a documentação para o credenciamento de acordo com o

edital.   Constatando que a empresa WAKASUGI ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou Certidão de Inteiro Teor com

data a superior exigida no edital. Sendo esta de 11/07/2018, este documento é exigido no edital no item 5.1.3, sendo

assim a representante da empresa não está credenciada para a licitação pois não cumpriu com as exigências do edital

na fase de credenciamento   Foram abertos os envelopes de habilitação dos profissionais LUANA MURARA

RODRIGUES, JENEFFER MAYARA DA LUZ e a empresa WAKASUGI ADVOGADOS ASSOCIADOS, cujos documentos

foram rubricados pela presidente e membros da comissão e colocados à disposição dos presentes para exame e

rubricação.   Constatando que as profissionais LUANA MURARA RODRIGUES e JENEFFER MAYARA DA LUZ

apresentaram a documentação de acordo como exigido no edital, resultando assim habilitadas.  Constatando que a

empresa WAKASUGI ADVOGADOS ASSOCIADOS não apresentou Certidão Simplificada (ou inteiro teor), documento

exigido no edital no item 8.1.11, sendo assim a empresa WAKASUGI ADVOGADOS ASSOCIADOS não apresentou a

documentação de acordo com o edital resultando inabilitada.  A representante da empresa WAKASUGI ADVOGADOS

ASSOCIADOS pede para constar em ata que foi realizado solicitações de informações a respeito do documento do

qual gerou a desclassificação da participante para o email de Daniela no qual não foi esclarecido devidamente o

questionado anteriormente a tomada de preço a demais os documentos juntados por esta participante são suficientes

para a comprovação dos requisitos da participante na licitação.  Não sendo renunciado ao direito de recurso

pronunciado diretamente na sessão de abertura dos envelopes de habilitação por todos os participantes, e ao prazo

respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, abre-se então o prazo recursal

conforme artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo o prazo até dia 01 de junho de 2020, às 16h30min, não

havendo interposição de recurso, fica marcado para o dia 04 de junho de 2020, às 13h30min para a continuação do

certame com a abertura da proposta comercial, caso contrário será enviada ata com nova data.  Diante do exposto a

comissão abre prazo recursal conforme artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93.  Encerra-se a sessão e pede-se para ser

entregue cópia da ata aos participantes.
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 COMISSÃO:
Schroeder,  25  de  Maio  de  2020

Valderi Rocha de Camargo

Ivandra de Souza

Marlene Neumann

Tiago Rafael Muchalski Petry

Natascha Luize Kopper Strelow

 Daniela Samulescki

Rafaela Susan Kienen

 - ........................................ - Membro Suplente

 - ........................................ - Membro Suplente

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Secretária

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

KARLA JEZUALDO CARDOSO PAIFFER - ................................................................. - Representante

JENEFFER MAYARA DA LUZA - ................................................................. - Representante

LUANA MURARA RODRIGUES - ................................................................. - Representante


