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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS, REFERENTES À TOMADA DE PREÇOS N'
008/2019 - PROCESSO LICITATORIO N' 072/2019.

No vigésimo quarto dia do mês de abri] do ano de dois mi] e dezenove, às ]4:00 horas, no Paço
Municipal sito à Rua Alfredo Bueno n'. 1235, a Comissão Pel'manente 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 "Prestação de Serviços de novas instalações do Centro
Cultural Boulevard Fase 1", ficando constatado que apresentou os Envelopes para a licitação em
apreço, a seguinte licitante:

1-) Teto Construtora S/A (CNPJ: 13.034.156/0001-35)

Do que para constar, vai digitado o presente Termo:
membros da Comissão.

nessa única via, que vai assinado pelos

Membro
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DOS ENVELOPES DE
HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N' 008/2019 PROCESSO LICITATÓRIO N"
072/2019

No vigésimo quarto día do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 14:30 horas, no Departamento de
Licitações e Contratos, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de todos os seus
integrantes e o técnico responsável, Senhor Roberto José D'Alessandro, ao final assinados, para realização
de sessão pública para abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preços acima mencionada, Guio
objeto é "Prestação de Serviços de novas instalações do Centro Cultural Boulevard Fase 1". Aberta a sessão,
o Senhor Presidente pede para constar que 11ãe..l2euxg representante presente da empresa Teto Construtora
S/A (CNPJ: 13.034. 156/0001-35), única licitante participante do presente certame. Pede para constar ainda
que a licitante se encontra devidamente 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 técnico responsável. Os
documentos técnicos, fiscais e trabalhistas foram achados contorne tal qual exige o Edital. O envelope
Proposta de Preços ficará sob custódia desta Comissão. Nada mais havendo a constar, informamos que, esta
comissão encaillinhará o protocolízado ao Departamento de Contabilidade e Orçamento para a devida análise
relativa à documentação contábil tendo em vista a ausência do técnico contábil nesta sessão. Em vista disso,
fica esta suspensa para futura decisão quanto à habilitação/habilitação da empresa participante na forma da
lei. A sessão também foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta, o Presidente
procedeu a leitura da mesma, que foi acllada 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.

CPF: 07}.976. 078-09
Secretaria de Turismo e Culttíra

Membro
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