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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS, REFERENTES À TOMADA DE PREÇOS N'
007/2020 - PROCESSO LICITATORIO N' 198/2020.

No décimo nono dia do mês dejunho do ano de dois mil e vinte, às 09:00 horas, no Paço Municipal
sito à Rua Alfredo Bueno n'. 1235, a Comissão Pen-nanente 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 "Realização de obras de adequação para acessibilidade das salas de
aula da E. M. Pref. Francisco Xavier Santiago", ficando constatado que apresentou os Envelopes
para a licitação eil] apreço, a seguinte licitante:

1 -) Nlarciano Alves de Carvalho CNPJ 15.246.799/0001-78

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

Memb}.o
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DOS ENVELOPES DE
HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N' 007/2020 PROCESSO LICITATÓRIO N'
198/2020.

No décimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 09:30 horas. na sala das Comissões.
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença dos membros abaixo assinados, para
realização de sessão pública para abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preços acima
mencionada, cujo objeto é "Realização de obras de adequação para acessibilidade das salas de aula da E. M.
Pref. Francisco Xavier Santiago". Aberta a sessão, o Senhor Presidente pede para constar que foram
apresentados os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços devidamente lacrados da única empresa
participante Marciano Alces de Carvalho CNPJ 15.246.799/0001-78, vez que a licitante se encontra
devidamente cadastrada. Após, coram rubricados em seus fechos os envelopes Proposta de Preços bem como
o envelope Habilitação, sendo este último aberto e os documentos rubricados por todos os presentes. Os
documentos foram analisados e achados conforme. Dessa forma esta Comissão resolve unanimemente

Habilitar a única empresa participante, já mencionada anteriormente. O envelope Proposta de Preços ficará
sob custódia desta Comissão. Nada mais havendo a constar, fica consignado que o procedimento será
encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos desta Prefeitura para que se publique o
julgamento 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 día 22/06/2020, primeiro dia útil subsequente à data da última publicação. A sessão

também foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta, o Presidente procedeu a leitura
da mesma, que foi achada contorne. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão.
indo esta assinada por todos os presentes.

Luciano Seno Caxias de Araújo
Mental' o
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