ATA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPE, ABERTURA E JULGAMENTO DE DOCUMENTOS.
CREDENCIAMENTO Nº. 02/2018.
OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas para o fornecimento de peças automotivas.

Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2018 (dois mil e dezoito), a partir das 09hs00min (nove horas) na
Sede da Prefeitura Municipal de Heliodora, situada à Praça Santa Isabel, n° 18, centro, reuniram-se os membros da
Comissão Especial de Avaliação de Credenciamento de Pessoa Jurídica para aquisição de peças
automotivas, Dejair Batista de Aguiar, Simone Isabel Pereira Vanseli, Heliane Aparecida Andrade Magalhães,
nomeados pela Portaria Municipal nº 002, de 02 de Janeiro de 2.018, com a finalidade de analisar a documentação
referente ao processo de Credenciamento nº. 002/2018, que tem como objeto o Credenciamento de empresas
especializadas para o fornecimento de peças automotivas, conforme especificado nos anexos do edital,
divulgado em conformidade com o que determina a Lei Federal 8666/93 e alterações, com vistas a atingir o maior
número de pessoas jurídicas interessadas. Abertos os trabalhos os membros da Comissão Especial de
Credenciamento constataram a entrega dos envelopes, tempestivamente e devidamente lacrados, das empresas
Trator Vale Pouso Alegre Comércio de Peças Ltda, de Pouso Alegre, Auto Peças Comendador Ltda., de Pouso
Alegre, Serdam Auto Peças Ltda., de Pouso Alegre-MG, Pousominas Alternativa Peças Equipamentos e Serviços
Ltda., de Pouso Alegre/MG, MM Comécio de Peças Ltda, de Pouso Alegre/MG, Unimáquinas Peças e Serviços Ltda.,
de Pouso Alegre/MG, Auto Peças Bom Jesus Ltda., de Pouso Alegre/MG e Autotek de Pouso Alegre-MG. Nenhum
dos participantes estava presente. Em conformidade ao item 9 - Do Processo constante no Edital de Credenciamento
02/2018, a Comissão de Credenciamento procedeu a avaliação da documentação na presente data. Em seqüência,
as documentações foram rubricadas e conferidas pela Comissão, comprovando a autenticidade das mesmas. A
Comissão averiguou que as empresas encontram-se APTAS ao credenciamento, por cumprir todas as exigências
contidas no edital frente ao objeto descrito. Nada mais havendo a relatar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a
presente Ata, que uma vez lida e achada conforme, será assinada pela Comissão Especial de Avaliação de
Credenciamento e, encaminhada juntamente com todo o processo para deferimento do Prefeito e, finalmente,
publicada no site oficial do município e afixada no átrio da Prefeitura Municipal de Heliodora para fins de publicidade.

Dejair Batista de Aguiar

____________________________________________

Simone Isabel Pereira Vanseli

____________________________________________

Heliane Aparecida Andrade Magalhães ____________________________________________
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