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TERMO DE ENCERjiAMENTO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS, REFERENTES À TOMADA DE PREÇOS N"
O11/2019 PROCEDINIENTO LICITATÓRIO N' 109/2019 -REABERTURA.

No sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, 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 "Implantação de projeto de conservação de solo e estudas rurais
ficando certificado que não houve protocolização de envelopes, até o horário estipulado na cláusula
2. 1 do Edital.

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

HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇO N' O11/2019

PROCEDIMENTO LICITATOR]O N' ]09/2019 REABERTURA.

No sétimo dia do mês dejunho 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 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 não foram protocolizados envelopes para o

presente certame, sendo este declarado !!gãÊ!.!g 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, consignando que o procedimento será

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

Mlembro
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