
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO CREDENCIAIVÍENTO N° 02 - REFERENTE AO

CHAMAMENTO PUBLICO N° 002/2021

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 10:00 hs, na

sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-

se em sessão pública a Comissão de Licitações nomeada pela portaria n° 013/2021

de 05 de janeiro de 2021, para a realização dos atos pertinentes ao

CREDENCIAMENTO REFERENTE AO CHAMAMENTO PUBLICO N° 002/2021

que tem por objeto o credenciamento de LEILOEIROS PÚBLICOS OFICIAIS

matriculados na Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR, visando á

prestação de serviços de leiloeiro público oficial de bens pertencentes ao Município

de Planalto/PR, incluindo nesta contratação o levantamento dos bens, a avaliação, a

elaboração e publicação do edital, a divulgação (propaganda e marketing) do leilão,

a realização do leilão, bem como, todos os procedimentos decorrentes do mesmo,

tais como: atas, relatórios e recibos de arrematação e conclusão do mesmo, tudo de

conformidade com as especificações constantes neste Edital e seus anexos. Foram

abertos os trabalhos, para análise dos documentos recebidos do senhor MARCOS

ANTONIO TÚLIO. Devido ao envelope não estar identificado a respeito do teor de

seu conteúdo, muito menos que era referente ao Chamamento Público em epígrafe,

decorrência disso, o envelope chegou ao setor de licitações muito tempo depois de

ter sido recebido pelo município de Planalto. Continuando a análise, verificou que o

Sr. Marcos Antônio Tuiio não atendeu á todos os requisitos necessários para o

devido credenciamento, pois não apresentou os seguintes documentos: item 3.3,

letra "a) Anexo II - Declaração de infraestrutura dados cadastrais" e letra "c) Anexo

IV - Termo de Credenciamento". Assim sendo, NÃO FOI CREDENCIADO. Nada

mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e assinada a presente Ata pela

Comissão de Licitações.
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