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ATA DE SESSÃO PUBLICA PARA ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA
TECNICA DA CONCORRÊNCIA N' 003/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO N'
100/2020.

No sexto dia do mês de julho de dois mil e vinte, às 09:00 horas, na Sala das Comissões da Prefeitura
do Município de Jaguarlúna, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença do
membro suplente Ricardo Moreira Barbosa, substituindo o membro Luciano S. Caxias de Araújo e a
Comissão Técnica da Secretaria de Meio Ambiente, sendo esta representada pela senhora Mana Teresa
de Toledo Lama e Silvana Turolla Broleze, ao final assinados, para realização de sessão pública de
abertura do envelope "2" - Proposta Técnica da Concorrência acima mencionada. Aberta a sessão pelo
Senhor Presidente, o mesmo pede para constar que estavam presentes os representantes da licitante
infra-assinados. A seguir, passou-se a abrir o Envelope "Proposta Técnica" da licitante habilitada, a
saber a empresa Sanevias Consultoria e Projetos LTDA (CNPJ: 08.610.914/0001-86), sendo os
documentos rubricados por todos os presentes. Diante da necessidade dc análise técnica, o Senhor
Presidente informa que a sessão está suspensa e que a proposta técnica, será encaminhada à citada
Comissão Técnica, para análise e parecer, conforme os itens 7.9, 9.7 e seguintes do Edital, ficando
consignado que o envelope n' 3 ficará sob custódia desta Comissão Permanente de Licitações até que
sela agendada data para sua abertura, após atendimento aos prazos legais. Informa, também, que o
julgamento será publicado na forma da Lei, pelo Departamento de Licitações e Contratos. Dada a
palavra aos representantes presentes, nada constaram em ata. 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
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