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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PA.RA ABERTURA E ANÁLISE DOS ENVELOPES DE
HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N' OI0/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO N'
14.707/2017.

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 09:30 horas, no
Departamento de Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Pemaanente de Licitação, com a presença
de todos os seus integrantes ao final assinados para realização de sessão pública para abertura do Envelope
Habilitação da Tomada de Preço acima mencionada. Aberta a sessão, a Senhora Presidente pede para
constar que esteve presente o seguinte representante: Senhor Marcos Ribeiro Junior, representante da
empresa KC.R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli. A Senhora Presidente pede para constar
que a licitante se encontra devidamente cadastrada. Após foi aberto o envelope de habilitação, sendo os
documentos analisados e rubricados pelo representante presente. Os membros da Comissão Permanente de
Licitação rubricaram todos os documentos e passando a palavra ao representante presente, consta que não
há nada a acrescentar. A Comissão Permanente de Licitação informa que o documento de habilitação será
analisado para posteriormente realizar a publicação de julgamento, respeitando os prazos legais, para a
abertura do envelope proposta da empresa habilitada. A Presidente da Comissão informa que o envelope
proposta de preços ficará no Departamento de Licitações e Contratos. Passada a decisão a todos nada mais
constaram em ata. A Sessão foi suspensa pelo prazo necessário a lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, a
Senhora Presidente procedeu à leitura da mesma, que foi achada confomle. Nada mais havendo digno de
nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação e pelo representante presente.
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