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DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS 

EDITAL 021/2016 - CONVITE Nº 004/2016 

 

EXTRATO ATA 01 

 ABERTURA DA LICITAÇÃO E DOS ENVELOPES DE Nº 01 CONTENDO OS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às dez horas, reuniram-se, na sala de licitações da 

Fundação Municipal de Saúde de Canoas, a Rua Santos Ferreira, 1895 - Canoas/RS, a Comissão de 

Licitações para abertura do certame cujo objeto é a “contratação de empresa especializada para confecção 

e aquisição de uniformes para os colaboradores da Fundação Municipal de Saúde de Canoas”. Foi dada 

ampla publicidade, tendo ocorrido a publicação no Diário Oficial do Município de Canoas (DOMC) e no 

site www.fmsc.rs.gov.br, conforme a Lei nº. 8.666/93. De acordo com a referida lei, foram convidadas 22 

(vinte e duas) empresas para o presente certame, tudo em conforme com o processo administrativo nº 

004/2016. Destas, 02 (duas) empresas formalizaram sua desistência na participação do certame. Abertos os 

trabalhos, verificou-se a participação das empresas:  01 – ARTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 01.565.304/0001-69, representante ausente, 02 – CENCI 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA., CNPJ 94.987.930/0001-24, representante ausente e 03 

– ATLANTICO BRINDES LTDA, CNPJ: 17.768.533/0001-10, representada neste ato pelo Sr. Juliano 

Romeiro, RG 6053035751 SSP/PC RS. Ato contínuo foram abertos os envelopes de nº 01, contendo os 

documentos para fins de habilitação, os quais foram visados e rubricados pelos integrantes da CPL e pelo 

representante da licitante presente. A CPL constatou que as certidões municipal e estadual da empresa 03 

– ATLANTICO BRINDES LTDA estavam vencidas, porém, sendo esta uma ME, poderá ser concedido 

prazo conforme item 7.11 do Edital. Colocada a palavra à disposição, nada foi declarado pela licitante 

presente. Assim sendo, a CPL declarou todas as empresas licitantes HABILITADAS. Os envelopes de nº 

02, contendo as propostas financeiras foram colocados em um envelope maior que teve seu fecho lacrado, 

visado e rubricado pelos membros da CPL e pelo representante legal da licitante presente que será aberto 

em sessão pública, não havendo recurso, no dia 22 de Abril de 2016, às 10 horas. A presente ata será 

divulgada no Diário Oficial do Município de Canoas, no site www.fmsc.rs.gov.br. e Mural Oficial afixado 

na Sede da FMSC na Avenida Santos Ferreira, nº. 1895, térreo, Marechal Rondon – Canoas/ RS até às 8 

horas do dia 18 (dezoito) de abril de 2016, correndo da publicação o prazo recursal que trata o Art. 109 

Inciso I alínea “a” c/c §6º da Lei nº 8.666/93. Nada mais havendo digno de registro, encerra-se a presente 

ata que vai devidamente assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e pelo 

representante legal da licitante presente. x.x.x.x.x.x. COMISSÃO. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

Portaria nº 01/2016 

 

 


