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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 16 de Novembro de 2022, às 13:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE               , reuniram-se os membros
da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 35/2022, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº
95/2022, Licitação nº. 23/2022 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO DA RUA SÃO MIGUEL

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  39/2022    (Sequência: 1)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

A proponente E.J.F. EMPREENFIAMENTOS LTDA (9791), se propôs a participar do Processo Licitatório nº 95/2022, na

modalidade de Tomada de Preços nº 23/2022, a empresa credenciou representante que se fez presente para abertura dos

envelopes.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a
documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Aberto o envelope contendo os documentos de habilitação da proponente E.J.F. EMPREENFIAMENTOS LTDA (9791),

passando-se à análise dos mesmos pelos membros da comissão de licitações. A empresa atendeu todas as exigências do

edital, encontrando-se desta forma HABILITADAS nesta fase do certame para o ITEM da Presente Licitação. O

representante presente manifestou não haver interesse em interpor recurso concordando com todas as decisões tomadas

nesta fase do certame, passando então, a abertura do envelope de PROPOSTA.

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

 ALEXANDRO RODRIGO TRAMPUSCH

JANAINA ZARBIELLI TONIETTO

PATRICIA POSSER HAMMES

Bandeirante,  16  de  Novembro  de  2022

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - MEMBRO DA COMISSÃO

 - ........................................ - MEMBRO DA COMISSÃO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

JONATAS LIMA DA LUZ - ................................................................. - Representante


