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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2017-PMQ
ATA DA SESSAO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal, no mesmo endereço do respectivo prédio, em sessão pública, sob
presidência de Clarice Maria M. Wojcikievicz, Bruna Caroline Kosinski e Vanderlei Ribas Pinto, estes
como membros da respectiva Comissão Licitação para providenciar o sorteio dos inscritos para
composição dos membros da Subcomissão Técnica para auxílio no futuro processo licitatório para
contratação da Agencia de Propaganda. Inicialmente é importante observar que não houve qualquer
manifestação de impugnação quanto aos inscritos para compor a referida Subcomissão. Logo, como
houve somente três inscritos para composição dos membros da Subcomissão, desnecessário que haja o
“sorteio” dos inscritos, já que a totalidade dos credenciados inscritos irá compor a Subcomissão, haja
vista que a comissão deverá possuir 3 membros. Desta forma, a presente Comissão de Licitação
declara como membros da Subcomissão Técnica os Senhores: Waldinei Gravi Gonçalves, Pedro
Evangelista da Silva e Rodrigo Rodrigues da Silva, pois cumpriram os requisitos exigidos no item 2.1
do Edital e a proporção mínima de 1/3 que não mantém vínculo funcional ou contratual com o
Município, pois o membro Pedro Evangelista da Silva não possui qualquer vínculo contratual ou
funcional com o Município. Razão pela qual encaminho o processo ao Setor Jurídico para
manifestação e prosseguimento do processo. Encaminhe-se cópia do presente ao interessados e
publique-se o presente no Site do Município. Nada mais para tratar a Presidente da Comissão de
Licitação deu por encerrada a presente sessão, cujos trabalhos eu Bruna Caroline Kosinski, Secretária,
lavrei a presente Ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da
Comissão de Licitação.
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