
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA 

TERRA DE LUTA E FE
“DOE ORGAOS, DOE SANGUE:SALVE VIDAS”

ATA DE ABERTURA E JULAGAMENTO DA EASE DE HABILITACAO
TOMADA DE PRE^CS 08/2021

Aos tres dias do mes de dezembro do ano de dois mil e vinte e urn, as dez boras, reuniu-se a 
Comissao de Licita^oes para julgamento do processo licitatorio Tomada de Pre^os 008/2021, 

objeto a contrata?ao de profissional habilitado para realiza$ao de leilao deque tem como
bens inserviveis do Municipio de Santana da Boa Vista/RS. O recebimento dos documentos para 
cadastro (CRC) estava previsto para dia trinta de novembro de dois mil e vinte e urn, 
apresentaram documentos dentro do prazo previsto no edital os seguintes profissionais: 
Daniel Elias Garcia; Gustavo Turani; Rodrigo Zago Szortyka; Jose Fernando de Quina, 
Giancarlo Peterlongo Lorenzini Menegotto e Argemiro Luiz Finatto, estando estes 
cadastrados para participa^ao. O profissional Naio de Freitas Raupp apresentou documento 
carteira de leiloeiro prevista no item 2.1.6 do edital sem a autentica^ao digital nao podendo 

aceito por e-mail, desta forma somente via fisica para que possa ser considerado como 
original. Neste momento damos abertura do processo licitatorio Tomada de Prego 08/2021, 

abertura dos envelopes de Habilitagao, apresentando envelope de

ser

passamos para
habilitagao os seguintes profissionais: Gustavo Turani; Rodrigo Zago Szortyka; Jose Fernando 
de Quina, Giancarlo Peterlongo Lorenzini Menegotto e Argemiro Luiz Finatto, sendo que o 
profissional Daniel Elias Garcia nao apresentou envelope de habilitagao. A comissao julga 
habilitados para as etapas subsequentes os seguintes profissionais Gustavo Turani; Rodrigo 
Zago Szortyka; Jose Fernando de Quina, Giancarlo Peterlongo Lorenzini Menegotto e 
Argemiro Luiz Finatto, passa a suspensao do processo pelo pen'odo de recebimento do 
termo de renuncia do direito de recurso restrito a fase Habilitatoria ou ate transcurso do
prazo conforme Art. 109 da lei n° 8.666/93, transcorrido o pen'odo a comissao passa para a 
fase de abertura das propostas financeiras. Logo apos, lavrou-se a presente ata que foi lida e 
assinada pela Comissao.

Santana da Boa Vista, 03 de dezembro de 2021.

Comissao de Licitagao:
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