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ATA DE SESSÃO PÜBL[CA PARA ABERTURA, ANÂL]SE DOS DOCUMENTOS ])OS
ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO REFERENTE A TOMADA DE
PREÇOS N' 004/2022 PROCEDIMENTO LICITATORIO N' 066/2022.

No vigésimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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, para realização

de sessão pública para abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preços acima
mencionada e julgamento de habilitação, cujo objeto é a ''Contratação de empresa

especializada em construção civil para prestação de serviços de construção de 02 (duas)
Unidades Básicas de Saúde, dos Bairros Vargeão e Santo Antânio do Jardim no município
de Jaguariúna Conforme Convênio Estadual n' 903/20 1 9, celebrado entre o município eo
Estado, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional". Aberta a sessão, o
Senhor Presidente pede para constar que não compareceram técnicos desta Prefeitura para
análise de documentos dessa natureza nem representante credenciado da empresa ''HJM
CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ 34.422.779/0001-55", única licitante que
protocolizou envelopes. Após, foram rubricados em seus fechos os envelopes ''Proposta de
Preços" bem como os envelopes ''Habilitação'', sendo estes últimos abertos. Diante da
ausência de técnicos desta Prefeitura para análise dos documentos exigidos na cláusula
7.4. 1 . 1 , alíneas ''a", ''al '', ''b", ''c'' e "d'', o Senhor Presidente determina suspensão da Sessão

Pública para encaminhamento do Procedimento Licitatório ao Engenheiro Sr. Narciso
Alexandre Vendrame, responsável técnico pelos documentos que integram os autos e
correspondente análise a Hlm de, posteriormente, oportunizar demais análises e deliberação

dc habilitação. Nada mais havendo digno dc nota,
esta assinada por todos os presentes.
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