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ATA Nº 164/2021   

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2017  
 

 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, na Sala de Licitações 

da Prefeitura Municipal, reuniram-se as integrantes da Comissão Permanente de Licitações e Pregão, 

nomeadas pela Portaria nº 905/2021, constituída pelas servidoras: THAÍS MARTINELLI – Presidente,  

ETIANE ROBALO DA SILVA E MAIARA DE MOURA NEIS – Membros, para avaliar o Chamamento 

Público nº 03/2017 – Cadastramento de instituições financeiras, que poderão ser chamadas a firmar 

contrato com o Município de Santa Rosa, para a prestação de serviços de arrecadação de receitas 

municipais, via Secretaria Municipal de Fazenda. Protocolo nº 3056/2017. O extrato do edital foi 

publicado no Diário Oficial do Estado, Jornal Cidade e Jornal Noroeste. Aberta a sessão, procedeu-se a 

abertura do envelope apresentado pela empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ nº 

00.360.305/0001-04, sem representante presente. A Comissão de Licitações procedeu a análise da 

documentação exigida para a habilitação, sendo esta rubricada pelos presentes. Após a verificação dos 

documentos, constatou-se que foi apresentada Certidão Positiva de Distribuições (Ações de falências e 

recuperações judiciais) 1ª e 2ª Instâncias. Verificou-se ainda, que foi apresentado o Estatuto Social, 

porém não estava acompanhado da Ata de Eleição dos Diretores. Também verificou-se que as 

declarações correspondentes aos itens 4.1 letras “k”, “l” e “m” do edital foram assinados pelo Sr. Eduardo 

Carpenedo Steffen, porém não há comprovação de poderes para tal, além disso não foi possível verificar 

a autenticidade da sua assinatura, por não ter sido apresentado nenhum documento de identificação oficial 

para confronto da mesma.  Dessa forma, a Comissão abre o prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do 

próximo dia útil subsequente a este, para que a empresa apresente manifestação sobre a Certidão Positiva 

apresentada, bem como apresente os documentos faltantes listados acima. Nada mais a registrar, encerra-

se a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada pela Comissão de Licitações. Santa Rosa, 

vinte e um de dezembro de dois mil e vinte e um. 
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