
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO                    

CNPJ:

Rodovia SC 443, Km 02

C.E.P.:

95.780.458/0001-17

88717-000 - Sangão - SC

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  6/2022 - IL

45/2022

45/2022

28/03/2022

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 12 de Abril de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO                    , reuniram-se os membros da
Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 088, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 45/2022,
Licitação nº. 6/2022 - IL, na  modalidade de Inexigibilidade de Licitação.

O objeto do presente edital é cadastrar e selecionar Empresa de Serviços de Conservação de Energia  - ESCO, ou empresa de engenharia
habilitada para celebrar termos de compromisso com o município a fim de representá-la em Chamadas Públicas de Projetos - CPP junto às
concessionárias ou permissionárias de energia elétrica, principalmente nos Programas de Eficiência Energética - PEE, regulados pela Agencia
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, no que se refere à elaboração e apresentação de di

 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:

P3 ENGENHARIA ELETRICA LTDA                                                                         .

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a
documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Às nove horas do dia doze de abril de dois mil e vinte dois, na Sala de Licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal,

localizado na Rodovia SC 443, Km 02, Centro, nesta cidade de Sangão, Estado de Santa Catarina, reuniram-se a

Comissão de Lcitação designados pelo Decreto n° 088/2021, para os procedimentos inerentes a Chamada Pública Nº 002

/2022. Entregaram os envelopes contendo os documentos habilitação a empresa: P3 ENGENHARIA ELETRICA LTDA, que

protocolou seu envelope tempestivamente e tive seu representante credenciado. Após, foi dado início a abertura do

envelope de HABILITAÇÂO da proponente classificada, momento em que verificou-se que a empresa licitante cumpriu

rigorosamente as exigências editalícias, assim HABILITADA.  Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a

reunião e lavrou-se a presente Ata,. Sangão, 12 de abril de 2022.

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

 ALDORI ANTONIO DA SILVA

JANILDA DOS SANTOS DE SOUZA ALVES

DIEGO MORETTO JESUINO

SILVIO SILVEIRA BITENCOURT

Sangão,  12  de  Abril  de  2022

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - SECRETÁRIA

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO


