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ATA DE HABILITAÇÃO  

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um às onze hora e cinquenta e um 

minutos, reuniram-se no Centro Administrativo Municipal de Bom Jesus no setor de licitação a Comissão 

Permanente de Licitação representada pelos seguintes: Sr. Leandro Luiz Mocellin – Presidente da C.P.L, Sra. 

Denise Pedott Brandalize – Secretaria da C.P.L, Rosane Siqueira – Membro da C.P.L e Michele Nestor Soligo 

de Mello – Membro da C.P.L, e procuradoria municipal, representada por Cinthia Schneider Pellegrini, e o Sr. 

Antonio Luiz Schnorr, representante da Cooperativa Central Sabor Colonial, para realizarem a análise e 

abertura dos envelopes de Habilitação referente ao Processo Administrativo nº 40/2021 – Dispensa nº 

11/2021 (Chamada Pública). Dando início a abertura do processo licitatório, foram rubricados os envelopes 

de habilitação e envelopes das propostas pelos presentes. Após foi feita a análise de documentação, 

verificou-se que os participantes Mateus Barden e Celso Fernandes de Oliveira não apresentaram 

documentos em conformidade com o Edital, sendo: participante Mateus Barden não apresentou cópia a prova 

de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF (Item 3.1, I) e a declaração de que os gêneros alimentícios 

a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda (Item 3.1, V); 

participante Celso Fernandes de Oliveira apresentou DAP com data de emissão anterior aos últimos 60 

(sessenta) dias, conforme item item 3.1, II, do Edital. De acordo com o item 4.5, a Comissão concede o prazo 

de 02 (dois) dias úteis para que os participantes regularizem a documentação. Caso não cumpram com os 

requisitos do Edital, serão os participantes declarados inabilitados. Nada mais havendo, encerra-se a 

presente ata.  

Bom Jesus – SC, 22 de junho de 2021. 
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