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ATA DE SESSÃO PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DOS ENVELOPES DE
HABILITAÇÃO E RELATÓRIO DA TOMADA DE PREÇOS N' 006/2020 -
PROCEDIMENTO L[CITATÓR[O N' ] 94/2020.

No nono dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 09:00 horas, na sala de sessões do
Departamento de Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a
presença de todos os membros, pala realização do julgamento e deliberação quanto à
habilitação/habilitação do licitante participante do certame acima mencionado bem como leitura
do relatório técnico da Secretaria de Mobilidade Urbana. A análise apontou cumprimento ao
disposto no Edital bem como todos os documentos -- que compõem o envelope de habilitação
foram achados conforme. Tendo isso em vista a única empresa participante foi considerada habilitada,
a saber NEW GREEN ENERGIA E SINALIZAÇÃO BRASIL LTDA -- CNPJ 00.275.841/000] -01.
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 esta assinada pelos membros da Comissão de
Licitação, consignando que o procedimento será encaminhado ao Departamento de Licitações e
Contratos desta Prefeitura para que se publique ojulgamento de habilitação na forma da lei, ficando
aberto o prazo recursal nos termos do art. 109, 1 alínea "a" da lei 8666/93, de 05 (cinco) dias úteis,
com relação a este julgamento, começando a correr este prazo a partir do dia 1 5/06/2020, primeiro
dia útil subsequente à data da última publicação.
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