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TERMO DE ENCERjtAMENTO DE PRAZO PARA RECEBINIENTO DOS ENVELOPES
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS, REFERENTES À TOMADA DE PREÇOS N'
o06/2019 - PltOCEDINIENTO L]CITATÓR]O N' o57/20] 9 - 1iEABERTUltA.

No vigésimo quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, às 14:00 horas. no Paço
Municipal sito à Rua Alfredo BuCHo n'. 1235, a Comissão Permanente de Licitação encerrou o
prazo para recebimento dos Envelopes Habilitação e Proposta de Preços, referente à Tomada de
Preços em epígrafe. que tem por objeto a "construção de rampas de acessibilidade, pontos qe
õnibus e recuos para lixeiras com fornecimento de matérias, mão de obra e equipamentos", ficando
certificado que aãa.be!!!Ê..llreleç!!!izaçae de envelopes, até o horário estipulado na cláusula 2. 1 do

Do que para constar, vai digitado o presente Temia. nessa única via, que vai assinado pelos
membros da Comissão.
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DOS ENVELOPES DE

HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇO N' 006/20]9

PROCEDIMENTO LICITATÓ]UO N' 057/2019 - REABERTURA

No vigésimo quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, às 14:30 horas, no

Departamento de Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação com a

presença de todos os seus integrantes, ao final assinados, para realização de sessão pública e

consequente abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta de Preços da Tomada de Preços

acima mencionada. Aberta a sessão, o Senhor Presidente pede para constar que !!ãe.-braln

-rotQç!!!iZ;111gã envelopes para o presente certame, sendo este, por óbvio e consequentemente

declarado deserto por esta comissão. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta

Ata. Reaberta a sessão, o Presidente procedeu a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada

mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelos membros

da Comissão de Licitação e pelos demais presentes, consignando que o procedimento será

encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos desta Prefeitura para demais providências.
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