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Ao(s) 3 de Setembro de 2019, às 14:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA            , reuniram-se osmembros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 2743/2019, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao ProcessoLicitatório nº 66/2019, Licitação nº. 3/2019 - OU, na  modalidade de Outras Modalidades.
Chamamento para o credenciamento de empresas especializadas no desenvolvimento de trabalhos de regularização fundiária urbanaREURB, com fundamento da Lei Federal 13.465/2017, Lei Municipal Complementar 246/2018 e Decreto Municipal 2671/2018. ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  14/2019    (Sequência: 1)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão sem a presença das empresas participantes da licitação. As empresascredenciadas para o certame, Geoneves, Terra Firme, Focal Topografia, Casa Registrada, Ivonir Ferdandes da Silva.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas todaa documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:- Sobre a documentaçao das empresas presentes:  - A empresa, Geoneves apresentou a certidão de FGTS vencida, mas porser micro empresa se beneficia do prazo para apresentar em 05 dias.  - A emprea ORBIS, deixou de apresentar as cópiasautenticadas dos documentos: contrato de prestação de serviço com os advogados, atestado da tratativa, por este motivonão foi habilitada;  - A empresa ADEHASC, deixou de apresentar cópias autenticadas do contrato de prestação de serviçocom o advogado e engenheiro; por este motivo não foi habilitado.  - A empresa JAPEL, apresentou a certidão do FGTSvencida.;  - A empresa Renato Bertolino Vargas, deixou de autenticar  o atestado técnico do Município de Cerro Negro,ART também sem autenticação,   - A empresa Freitas Melo, apresentou a certidão FGTS vencida, atestado de capacidadetécnica sem autenticação.  - A empresa MAPENG deixou de apresentar cópia autenticada da carteira da OAB, certificadode participação de certificado de conclusão do curso e deixou de apresentar atestado de capacidade técnica.

 COMISSÃO:Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes. Silvia Regina Gomes do AmaralSonia Aparecida RodriguesMurilo Ramos AbreuMaria Sirlene EspíndolaFagner Pierre Lopes
Otacílio Costa,  3  de  Setembro  de  2019 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:JAIR RECH - ................................................................. - RepresentanteANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA - ................................................................. - Representante
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