
Q deJaauariúna
[)cpartanlcnto (]c Licit:lçõcs c Contratos

Rua Alfrcdo 13ucno, 1235 -- Centro -- Jaguariúnn-SP -- CEP ]391 f)-027
l;nnc:(19) 3867 98{1 1/ 978ii/ 9757/ 97Í)7/ 9825/ 9792/ 9786

r

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS, REFERENTES À TOMADA DE PREÇOS N'
o06/20i 9 - PROCEoiMENTO i.iCnATóRlo N' 057/2019 - i' ALTERAÇÃO.

No vigésimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 09:00 horas, no Paço
Municipal sito à Rua Alfredo Bueno 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 de
õnibus e recuos para lixeiras com fornecimento de matérias, mão de obra e equipamentos", ficando
certificado que foram protocolizados envelopes, até o horário estipulado na cláusula 2.1 do Edital
pela licitante:

1- Contida Construções e Comércio Eircli EPP (CNPJ: 17.948.362/0001-01)

Do que para constar, vai digitado o presente Terno, nessa única vía, que vai
melubros da Comissão e pelo Engenheiro da Secretaria interessada.

assinado pelos

Engenheiro da Secretaria de Mobilidade
Urbana:

Régis Totti Seben - Engenheiro
Matrícula: 2756
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ATA DE SESSÃO PUBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DOS ENVELOPES DE
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇO N" 006/2019

PROCEDIMENTO LICITATORIO N' 057/2019 - 1' ALTERAÇÃO.

No vigésimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, às 09:30 horas, no Departamento

de Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação com a presença de todos os seus

integrantes, ao fina] assinados, e do engenheiro da Secretaria de Mobí] idade Urbana para realização de sessão

pública e consequente abertura do Envelope "Habilitação" da Tomada de Preços acima mencionada. Aberta

a sessão, o Senhor Presidente pede para constar que não comoareceu representante da empresa Concisa

Construções e Comércio Eireli EPP (CNPJ: 17.948.362/0001-01), única licitante participante do presente

certame. Pede para constar ainda que a licítante se encontra devidaillente cadastrada. Após, foram rubricados
em seus fechos o envelope Proposta de Preços bem como o envelope Habilitação, sendo este último aberto

e os documentos analisados e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelo

Engenheiro da Secretaria interessada. Os documentos técnicos, Hlscais e trabalhistas foram achados conforme

tal qual exige o Edital. O envelope Proposta de Preços ficará sob custódia desta Comissão. Ao final da análise

dos documentos, inclusive dos documentos técnicos apresentados (feita pelo proHlssional desta Prefeitura

indicado no preâmbulo desta ata), a Comissão, por unanimidade, resolve habilitar a licitante participante.
Ressalta-se que esta comissão realizou diligências no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no

link https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apertados e ]lo Portal da Transparência do Ministério

da Transparência e Controladoria-Geral da União no link http://www.portaltransparencia.gov.br/, nos quais

não foram encontrados registros, confomae documentos anexos. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário

à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, o Senhor 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 por todos

os presentes, consignando que o procedimento será encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos

desta Prefeitura para que se publique ojulgamento na fomaa da lei, ficando aberto o prazo recursal nos termos

do art. 1 09, 1 alínea "a" da lei 8666/93, de 05 (cinco) dias úteis, com relação a este julgamento, começando

a correr este prazo a partir do dia 27/06/201 9, primeiro dia útil subsequente à data da última publicação

Engenheiro da Secretaria de Mobilidade
Urbana:

Régis Totti Seben - Engenheiro

Membro
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FILTROS APLICADOS
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Nenhum registro enconttd
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