COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Processo nº220/001732/2015 – Licitação nº 021/2015 – modalidade Convite
ATA DE LICITAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO

PROPOSTA

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às 14h30min., no
salão de reuniões da FAN, situado na Rua Presidente Pedreira, nº 98, Ingá, Niterói-RJ,
sob a Presidência do Sr. JOEL DALLES GONÇALVES, presentes os demais
membros, Jorge José A. do Nascimento, Luciana Vianna de Oliveira, Graciene N.
Batista, Celia Oliveira Correa, Viviana Leite Garcia e Florismundo B. da Silva, reuniuse a aludida Comissão para realizar a licitação em epígrafe.
SANI SYSTEM SISTEMSD DE SANEAMENTO LTDAINSET-DISQUE DEDETIZADORA LTDA-ME- Deixou carta de justificativa de
ausência.
ASTRA NORTE FLUMINENSE LTDA-ME- Deixou carta de justificativa de ausência.
Aberta a sessão da licitação supracitada, no horário aprazado, a empresa participante
apresentou o devido credenciamento. Em ato contínuo, foi aberto o envelope “A” de
habilitação da empresa participante SANI SYSTEM SISTEMSD DE SANEAMENTO
LTDA, que após análise de documentação ficou inabilitada de acordo com os itens 7.3,
6.5.1, “a” e “b” do Edital. A Comissão de Licitação estabeleceu o prazo de 4 (quatro)
dias úteis para que a Empresa apresente nova documentação, escoimada do motivo da
inabilitação, de acordo com art.48, §3° da Lei 8666/93, ficando marcada para o dia
03/12/2015, às 14h30min. O envelope B de proposta, devidamente lacrado e rubricado
ficará em posse da Comissão de Licitação até a próxima sessão. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente da Comissão de Licitação deu os trabalhos por encerrados e foi
lavrada a presente Ata, sendo lida, aceita e assinada por todos os membros e presentes
licitantes.
Niterói, 26 de novembro de 2015.
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