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ATA DE ABERTURA CHAMADA PÚBLICA N° 02/2017  

 

Aos vinte e um do mês de março de 2017, às nove horas, na sala de Licitações, do 

Centro Administrativo Municipal de Cordilheira Alta, reuniram-se os membros da 

Comissão Permanente de Licitações, sendo atual Presidente Sra. Adriana Moresco, a 

qual convocou os demais membros da comissão para procederem à abertura da 

Chamada Pública n° 02/2017, cujo objeto é a locação de espaço para comercialização 

de bebidas não alcoólicas e lanches durante a realização do campeonato municipal de 

futsal de 2017, conforme cronograma de jogos desenvolvido pela secretaria de cultura 

e esporte, para comercialização de bebidas e lanches durante a realização do 

campeonato municipal de futsal de 2017, de acordo com as especificações contidas na 

Chamada Pública 02/ 2017 e seus anexos. Protocolou envelope a entidade: 

SOCIEDADE ESPORTIVA INDUSTRIAL DOS MORADORES DO BAIRRO ROSA LINDA, 

do município de Cordilheira Alta, representado por Roberto Luiz Rama. O proponente 

protocolou os envelopes dentro do prazo estabelecido no Edital, a Presidente então 

solicitou a comissão de licitação que todos verificassem a inviolabilidade dos envelopes 

de proposta e documentação e rubricassem os mesmos. Em seguida procedeu-se a 

abertura dos envelopes de habilitação. Na análise da documentação nada de irregular 

foi constatado, estando à mesma habilitada para a próxima fase do certame; Face á 

esta condição, passou-se para á abertura do envelope, contento a Proposta, o qual foi 

analisado e rubricado pelos membros da comissão de licitações. Analisada a Proposta, 

verificou-se que a mesma ofertou o valor de R$261,00 (duzentos e sessenta e um real) 

atendeu o requisito do Edital, assim a entidade sem fins lucrativos SOCIEDADE 

ESPORTIVA INDUSTRIAL DOS MORADORES DO BAIRRO ROSA LINDA é declarada 

vencedora do presente certame. Nada mais havendo a tratar a Presidente encerra os 

trabalhos.  

 

Cordilheira Alta, 21 de março de 2017. 

 

Comissão de Licitações: 

 

Adriana DC. Moresco               Patricia Strada Machado       Flaviano Perin 

Presidente                                                Membro                    Membro 

 

 

Roberto Luiz Rama 

Presidente da Sociedade Esportiva Industrial  

Dos Moradores do Bairro Rosa Linda  


