FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI ME. (ARTECH) 1 2 4 . 3 5 9 , 0 0

ATOS DA PROCURADORIA

(DESCLASSIFICADA)

7.

Considerada a proposta da licitante aceitável, após a abertura e conferência da

Habilitação, o Pregoeiro constatou que a certidão negativa de falência ou recuperação
judicial expedida pelo(s) distribuidor(es) do Fórum da Comarca da sede da proponente não

DECRETO Nº 10.659, DE 14 DE JANEIRO DE 2016.

estava vigente, exigência do item 7.1, letra “m”, do Edital, e em virtude da impossibilidade

HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO
SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

de conferencia online da mesma, devido recesso forense, suspendeu a Sessão para diligênciO Prefeito Municipal de Itajaí, no uso da atribuição que lhe confere o art. 47, inciso VII, da
Lei Orgânica do Município de Itajaí, e de acordo com o Art. 16, da Lei 2.960, de 03 de abril
de 1.995, e, ainda, considerando o teor do processo administrativo nº 0130017/2016,

as.

DECRETA:
8.

Os licitantes foram devidamente informados da continuidade da Sessão Pública

na data de 28/12/2015.

Art. 1º Ficam homologados os resultados finais dos Concursos Públicos e do Processo
Seletivo Publico Universal, disciplinados pelos Editais 001/2015, 002/2015 e 001/2015/
ESF, todos da Secretaria Municipal de Saúde, os quais constam publicados no Jornal do
Município do dia 08 de janeiro de 2015, Edição nº 1.531, páginas 48 a 57.

9.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

No dia 28/12/2015, às 14:30 horas, o Pregoeiro constatou que efetuada a diligencia

via sítio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não foi possível verificar que a referida

Prefeitura Municipal de Itajaí, 14 de janeiro de 2016.

Certidão estava válida na mesma data da sessão de Abertura, conforme solicitação e emissão

JANDIR BELLINI
Prefeito Municipal

em anexo ao processo. Desta forma, o Sr. Pregoeiro declara INABILITADA a licitante
ELETRO ALTIMAS LTDA. EPP., dando prosseguimento com o certame, chamando a

IVAN LUIZ MACAGNAN
Procurador-Geral do Município

segunda Classificada.

10.

Considerada a proposta da licitante aceitável, após a abertura e conferência da

ATOS DO SEMASA

Habilitação que estava em dia e de acordo com o Edital, o Pregoeiro adjudicou o objeto
licitado à empresa SUPER-AR EIRELI – EPP., no valor total R$ 125.380,00 (cento e vinte
e cinco mil trezentos e oitenta reais).

11.

Os procedimentos adotados neste certame foram desencadeados de acordo com

normas e legislação vigentes, não se verificando qualquer fato que destoe da regularidade
formal pretendida pela Administração Pública, em especial, no que respeita aos princípios

PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2015
Processo Administrativo Nº 2015-SAN-020896
EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2016

para, se assim entender, declare a HOMOLOGAÇÃO do resultado do procedimento licitatório

Contratada: GREEN TEX QUÍMICA LTDA, CNPJ Nº 04.973.218/0001-83. Objeto:
Aquisição de Ácido Sulfúrico 78% a 79% para desinfecção de esgoto sanitário doméstico,
utilizados na Estação de Tratamento de Efluentes do SEMASA. Valor total do contrato: R$
215.568,00 (Duzentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e oito reais). O PRODUTO
deverá ser quinzenal observado as condições do CRONOGRAMA - ANEXO I - TERMO
DE REFERÊNCIA, contados da assinatura do Contrato e a vigência até 31/12/2016. O
fornecimento do equipamento deverá estar de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
Data de Assinatura: 07/01/2016

em questão, após oitiva da Assessoria Jurídica - ASJUR, desta Superintendência.

Itajaí/SC, 07 de JANEIRO de 2016.

norteadores da licitação esculpidos na legislação vigente.

12.

Este é o Relatório que ora se submete à apreciação do Senhor Superintendente,

Itajaí, 28 de dezembro de 2015.

Flávio Antônio Lage de Faria
Diretor Geral

Antonio Marcos Pereira
Pregoeiro
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