
Ata referente ao recebimento dos envelopes do Processo Licitatório 21/2019, Edital de 

CONCORRÊNCIA 01/2019, cujo objeto é a CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO 

PÚBLICO E EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA DO GINÁSIO 

MUNICIPAL DE ESPORTES CECELTAS - CENTRO ESPORTIVO DE 

CORONEL FREITAS E COPA DO CAMPO MUNICIPAL. 

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 08h30min, na sala de 

licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se a comissão de licitações 

para o ato de recebimento dos envelopes e, abertura e julgamento das propostas e da 

documentação das empresas participantes do certame licitatório.  

Apresentaram tempestivamente os envelopes, proposta e documentação as seguintes 

pessoas:  

* JANETE OLIVEIRA DOS SANTOS 

* ALINE PAULA SOMACAL 

* LEONARDO IURI MUELLER 

* LUIZ CARLOS PERETTI 

* HELLYÉGI ADOLFO 

Após o recebimento os envelopes foram rubricados pela comissão e pelos 

representantes presentes. 

Na sequencia, foi aberto o envelope 01 contendo a documentação dos participantes, 

cujos documentos foram rubricados pela comissão e pelos representantes. Diante das 

analises da documentação a comissão de licitações inabilitou a senhorita HELLYÉGI 

ADOLFO, pois não apresentou 5.1.7, qual seja, carteira de saúde que comprove sua 

sanidade física e mental. E, ainda, a senhora JANETE OLIVEIRA DOS SANTOS 

também restou inabilitada, pois não apresentou os itens 5.1.1 (comprovante de CPF) e 

5.1.4 (Certidão negativa de débitos com a união e Certidão negativa de Débitos com o 

estado de Santa Catarina). Ficaram habilitados para próxima fase (abertura dos 

envelopes de proposta comercial) o senhor LUIZ CARLOS PERETTI, senhor 

LEONARDO IURI MUELLER e a senhora ALINE PAULA SOMACAL. 

Os participantes renunciam ao prazo recursal da fase de habilitação, para tanto consta na 

presente Ata a sua respectiva assinatura, servindo como renúncia expressa ao direito de 

recurso. Concordando com o prosseguimento e abertura das propostas.  

Nada mais havendo para constar, foi lavrada a presente ata que será assinada pelos 

presentes e após publicada no site da Prefeitura.  

 


