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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DE NOVOS DOCUMENTOS
TECNICOS DA TOMADA DE PREÇO N' 005/2020 PROCESSO LICITATÓRIO N'
187/2020.

No terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 09:00 horas, na sala de Comissões

da Prefeitura, retmiu-se, por deliberação da Secretária de Gabinete que concedeu novo prazo para

apresentação de documentos técílicos do certame em epígrafe, a Comissão Permanente de Licitação,

com a presença dos membros abaixo assinados, bem como a presença do membro suplente Aline

Fernanda Arruda Leite que neste ato substitui o metnbro titular Nayma Ticiane de Almeida Pessin.

Estiveram presentes também os representantes técnicos da Secretaria de Obras e Serviços, os

Senhores Narciso Alexandre Vendrame e Thiago Alface Chiavegato, para realização de sessão

pública para análise de novos documentos técnicos cuja oportunização para apresentação foi, neste

instante, deliberada exclusivamente por decisão da senhora Secretária de Gabinete que concedeu

novo prazo para tanto. Registra-se que a avaliação técnica nesta sessão cingir-se-á única e

exclusivamente à verificação da capacidade técnico profissional cuja descrições das CAT's devem

condizer com o objeto ora licitada a saber "Prestação de serviços de revitalização das praças da

zona urbana do Município de Jaguariúna" e em atendimento ao exigido no Edital. Aberta a sessão,

o Senhor Presidente pede para constar que esteve presente o representante da única empresa que

apresentou a nova documentação Natie]e Aparecida Ferreira EPP -- CNPJ: ]5.027.801/0001-

]8, o senhor Alexandre Patrussi cle Souza. Após, foram rubricados em seus fechos o envelope

com a nova documentação técnica apresentada, sendo este aberto e os documentos rubricados por

todos os presentes. A análise foi devidamente precedida pelos representantes técnicos da Secretaria

solicitante que, para o propósito apontado, consideraram saneados os quesitos anteriormente não

atendidos, conforme ata da sessão ocorrida no dia 22 de maio de 2020, esta devidamente publicada.

Isso posto a empresa Natieli Aparecida Ferreira EPP foi habilitada para prosseguimento no feito.

Nada mais havendo a constar, informamos que o presente procedimento será encaminhado ao

Departamento de Licitações e Contratos para publicação destejulgamento na forma da Lei, ao que

se informa que o prazo recursal passará a correr do dia 05 de agosto de 2020, ou seja, primeiro dia

útil subsequente à data da última publicação, nos termos do Artigo 109, 1, "a" da Lei 8.666/93. A
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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 assinada por todos os presentes.
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