ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e um (21/09/2021), às 10:00 horas,
na Sala de do Departamento de Compras, localizada no ANEXO I do campus da FSA, reuniram-se
os membros da Comissão Permanente de Licitação nomeados pela PORTARIA nº. 092/2020 e composta pelos servidores: CINTIA DE MENEZES nomeada como Presidente, IONÁ LANTIM VALIM, ISABELA RIERA, RAFAEL CRUZ TEIXEIRA e MATHEUS CARVALHO CAPITANI, a
fim de dar prosseguimento aos trabalhos do procedimento licitatório, om recebimento dos Envelopes
Documentação e Manifestação de interesse, designado para esta data, sendo o objeto do Chamamento Público “CHAMAMENTO PÚBLICO PARA DESFAZIMENTO/DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS”, conforme especificado no Chamamento Público n.º 001/2021.
Aberta a audiência, não foi consignada a presença de nenhum interessado.
Por deliberação Sra. Presidente da Comissão, deu-se abertura do único envelope de Documentação
recebido pela Pro Reitoria de Administração e Planejamento em nome da ASSOCIAÇÃO AFRO
BRASILEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA cujos documentos foram devidamente analisados
pelos membros da Comissão.
Após a análise da documentação apresentada pelo único participante,nada se constatou de irregular,
contudo, houve a ausência da Declaração Unificada – ANEXO III e apontado um erro material na
procuração apresentada (estava destinada ao certame de outro órgão) e por deliberação da Comissão
foi concedido prazo esta data, 22/09/2021, para apresentação dos documentos corretos.
Assim, apresentados os documentos nesta data, fica a interessada habilitada.
Desta forma, fica aberto o prazo para interposição de recurso de 23 a 24/09/2021, de acordo com o
determinado na cláusula 1.5 do Edital.
Destarte, o envelope ficará retidos em poder da Comissão para que seja juntado oportunamente no
processo instaurado.

Nada mais havendo, é encerrada a presente audiência, indo em ATA por todos assinada.
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