
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 

ATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PRECOS No 08/2019 

As 09hl5min do dia 08 (oito) de agosto de 2019, na Sala de Reuniöes da Prefeitura Municipal de 
Pederneiras, reuniram-se os membros da Comissào Municipal de Licitacöes, os Senhores Luis Carlos 
Rinaldi. Cendy Biazuzo Ramos, Kevin Ramos e Fábio Chaves Sgavioli, para procederem o recebimento 
dos envelopes "Documentaçao" e "Proposta", referentes a Tomada de Precos n° 08/2019, cujo objeto é a 
Contratação das obras de recuperacão de canal e execucao de bacia de detencão de águas pluviais, na 
Rua José Gonçalves de Aguiar - Jardim Marajoara - Pederneiras/SP, dos licitantes, as empresas NBS 
CONSTRUOES F PAVIMENTAOES EIRELI, representada pelo senhor Antonio Donisete de Moura 
Ferreira, BERNARD] EMPREENDIMENTOS E SOLUcOES LTDA e FORTPAV PAVIMENTAAO E 
SERVIOS LTDA, sem representantes legais presentes. Dando inIcio aos trabalhos, foram recebidos Os 
envelopes "Documentaçao" e "Proposta" das referidas empresas, bern como vistados por todos os 
presentes, sendo que em seguida foi procedida a abertura dos envelopes "Documentaçao", sendo 
constatado que estava tudo em ordem. Neste ato esta Comissão houve por bem encerrar Os seus 
trabalhos, sendo que em reunião posterior será realizada a verificacâo da autenticidade dos documentos 
emitidos via Internet, assim como realizadas as diligências que se fizerem necessárias, nos termos do 
subitem "6.5.1.4.3.3" do edital e o julgamento definitivo de toda a documentaçao, cujo resultado será 
publicado no Diário Oficial do Municipio, bern como no site da Prefeitura Municipal para conhecimento de 
todos. Os envelopes "Proposta" devidarnente vistados por todos os presentes ficarn em poder desta 
Comissão. Nada mais a constar, foi encerrada a presente Ata que vai assinada por todos os presentes. 
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