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Ao(s) 6 de Julho de 2020, às 08:24 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membros daComissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 002/2020, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº38/2020, Licitação nº. 1/2020 - CA, na  modalidade de Concorrência para Alienação.

Alienação de bem imóvel com 3.807,00 m², com 480m² de área edificada (barracão), com dimensões 12x40 metros, construído deconcreto armado pré-moldado, piso bruto, localizado no Loteamento Industrial, em Bom Jesus/SC. ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:
VISPOLI MODAS LTDA (2780), representada pelo Sr. Rafael Antonio Sartori de Oliveira.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda adocumentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:- Dando início a sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações, Sr. Leandro Mocellin, recebeu os 2 (dois)envelopes exigidos pelo Edital de Concorrência Pública nº 1/2020 (01 - Documentação, 02 - Proposta Financeira), daempresa VISPOLI MODAS LTDA (2780), que foram protocolizados tempestivamente. Ato contínuo, nos termos dos itens 6,foi aberto o envelope 01 - documentação. Da análise da documentação, verificou-se que a empresa apresentou pendênciasquanto à CND Estadual. Considerando que a participante é Microempresa, comprovado a partir da juntada de CertidãoSimplificada e Declaração, nos termos do item 5.2.7 do Edital, concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis paraapresentação do documento regularizado, conforme o item 5.2.8 e 5.2.9 do Edital, contados a partir desta data. COMISSÃO:Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes. LEANDRO LUÍS MOCELLIMDENISE PEDOTT BRANDALIZEROSANE SIQUEIRAJORGE ENDRYGO BRINKER
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