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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PRAZO PA.RA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS, REFERENTES À TOMADA DE PREÇOS N'
003/2020 - PROCESSO LICITATORIO N' 182/2020.

No décimo quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 09:00 horas, no Paço Municipal
sito à Rua Alftedo 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 "Construção de ciclovia e faixa de pedestres na Praça Emilio
Marconato, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários", ficando
constatado que apresentaram os Envelopes para a licitação em apreço, as seguintes licitantes:

1-) Concrear e Serviços Eireli EPP CNPJ 30.816.414/0001-54;

2-) Lagotela Eireli EPP-- CNPJ 20.368.585/0001-04;

3-) Pavinc Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil LTDA CNPJ 14.062.611/0001

79

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

Membro Suplente
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ATA DE SESSÃO PUBLICA PARA ABERTUjiA E ANALISE DOS ENVELOPES DE
HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N' 003/2020 - PROCESSO LICITATORIO N"
182/2020.

No décimo quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 09:30 horas, no auditório da Secretaria
de Educação, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença dos membros abaixo assinados,
bem como a presença do membro suplente Rícardo Moreira Barbosa que neste ato substitui a membro titular
Nayma Ticiane de Almeida Pessin, para realização de sessão pública para abertura dos Envelopes de
Habilitação da Tomada de Preços acima mencionada, cujo objeto é "Construção de ciclovia e faixa de
pedestres na Praça Emilio Marconato, com fomecimento de material, mão de obra e equipamentos
necessários". Aberta a sessão, o Senhor Presidente pede para constar que estiveram presentes os
representantes das empresas Concrear e Serviços Eireli EPP -- CNPJ 30.816.414/0001-54, Lagotela Eireli
EPP-- CNPJ 20.368.585/0001-04 e Pavinc Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil LTDA --
CNPJ 14.062.611/0001-79, os senhores Calque Santos Figueiredo, Diego Felipe Keshichian e Marcos
Roberto Constantino, respectivamente. Pede para constar ainda que as licitantes se encontram devidamente
cadastradas. Após, foram rubricados em seus fechos os envelopes Proposta de Preços bem como os
envelopes Habilitação, sendo estes últimos abertos e os documentos rubricados por todos os presentes. A
sessão foi suspensa para que os autos soam encaminhados à Secretaria de Mobilidade Urbana para avaliação
dos documentos técnicos exigidos na cláusula 7.4. Os envelopes Proposta de Preços ficarão sob custódia
desta Comissão. Nada mais havendo a constar, informamos que a deliberação quanto à
habilitação/habilitação das empresas participantes dar-se-á em momento oportuno, após as devidas análises.
A sessão também 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.

Representantes Prçq$ntes

Mentbro

Marcos Roberto Constantino
CPF: 177.692.558-05

Membro Suplente
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