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SÉTIMA ATA DE JULGAMENTO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2022/ADM 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e dois, as 13:45 horas 

reuniram-se na Prefeitura Municipal, a Comissão Municipal de Licitações, para analisar as 

documentações correspondente ao processo de credenciamento 01/2022/ADM 

apresentadas pelas empresas SOELI DUNGERSLEBER, inscrita no CNPJ sob o n° 

08.197.137/0001-90, EVANDRO LUIS TRENTIN ME, inscrita no CNPJ sob o n° 

05.947.944/0001-94, e VALMIR CESAR SCHROTER ME, inscrita no CNPJ sob o n° 

04.194.861/0001-09. A Comissão Municipal de Licitações analisou as documentações 

apresentadas, sendo que a empresa SOELI DUNGERSLEBER apresentou a documentação 

exigida, porém o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF apresenta endereço da 

empresa na cidade de Cunha Porã/SC. Considerando que o item 4.1 do Edital do Processo 

de Credenciamento supracitado menciona que “Serão classificados/credenciadas todas as 

empresas, indústrias e prestadores de serviços sediados no município de São Miguel da 

Boa Vista/SC que entregarem toda a documentação mínima exigida para habilitação, 

estando aptos a participarem do Programa “Movimenta SMBV”, Lei Municipal nº. 

1.164/2021”, a Comissão entende pela divergência da documentação apresentada, não 

atendendo aos requisitos do Edital em questão, logo, a Comissão entende que a empresa 

não está habilitada para assinar o Termo de Credenciamento para o Programa “Movimenta 

SMBV”, sendo que a mesma será informada por e-mail da situação divergente, e poderá 

entregar novo Certificado de Regularidade do FGTS – CRF regularizado no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias úteis, o qual novamente passará por análise da comissão, em 

conformidade com item 3.2 do Edital. 

As empresas EVANDRO LUIS TRENTIN ME e VALMIR CESAR SCHROTER ME, 

apresentaram as documentações em conformidade, em especial com o item 2.1 do Edital de 

chamamento/credenciamento público N°. 01/2022/ADM, estando habilitadas a assinar o 

Termo de Credenciamento para o Programa “Movimenta SMBV”. Não havendo mais nada a 

tratar encerrou-se a sessão que foi lida e aprovada pelos membros da Comissão Municipal 

de Licitações. São Miguel da Boa Vista – SC, 27 de abril de 2022. 
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