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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
O1, 02 e 03 REFERENTES À CONCORRÊNCIA N' 003/2020 -- PROCESSO LICITATÕRIO
N' IO0/2020.

No vigésimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 09:00 horas, no Paço
Municipal sito à Rua Alfredo Bueno no. 1235, a Comissão Permanente de Licitação encerrou o
prazo para recebimento dos Envelopes, referente à Concorrência em epígrafe, que tem por objeto a
"Elaboração de Projetos Executivos para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de
Jaguariúna", ficando constatado que foram protocolados os envelopes de n' 01, 02 e 03. Apresentou
os Envelopes para a licitação em apreço a seguinte licitante:

1-) SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA CNPJ: 08.610.914/0001-86;

Do que para constar, vai digitado o presente Termo, nessa única via, que vai assinado pelos
membros da Comissão.

Luciano Sena Cabias de Araújo
Membro

flana Aparecida de Almeida

Ricardo lt4oreira Barbosa

Membro Suplente
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DO ENVELOPE OI - HABILITAÇÃO
DA CONCORRENCIA N' 003/2020 - PROCESSO LICITATORIO N' IO0/2020.

No vigésimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 09:30 horas, na sala de sessões do
Departamento de Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença
dos membros abaixo assinados tendo um de seus membros representado por seu suplente, a saber, Rafael
Bejluco Guerrini representado por Ricardo Moreira Barbosa, de acordo com a Portaria n' 395/2020, para
realização de sessão pública para abertura do Envelope de n' 01 - Habilitação da Concorrência acima
mencionada, cujo objeto é "Elaboração de Projetos Executivos para o Sistema de Esgotamento Sanitário do
Município de Jaguariúna". Aberta a sessão, o Senhor Presidente pede para constar que esteve presente o
representante da única empresa participante: SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA --
CNPJ: 08.610.914/0001-86 ao anal também assinado. Após, foram rubricados em seus fechos todos os
envelopes, sendo este envelope de numeração 01 - Habilitação aberto e seu conteúdo rubricado por todos os
presentes. Os envelopes de números 02 e 03 ficarão sob custódia desta Comissão. Informamos ainda que
este envelope n' 01 - Habilitação, juntamente com o Procedimento Licitatório, será. devidamente
encaminhado ao responsável Técnico da Secretaria de Meio Ambiente Departamento de Agua e Esgoto
desta Prefeitura para análise da documentação técnica e posterior julgamento desta Comissão acerca da
Habilitação da empresa. Franqueada a palavra ao representante presente nada constou em ATA. A sessão foi
suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta, 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

Mettlbro Suptettte
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