
         PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2019

Às 14h15min do dia 10 (dez) de janeiro de 2020, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Pederneiras,
reuniram-se  os  membros  da  Comissão  Municipal  de Licitações,  os  Senhores  Luis  Carlos  Rinaldi,  Cendy
Biazuzo Ramos e Fábio Chaves Sgavioli, para procederem o recebimento dos envelopes “Documentação” e
“Proposta”, referentes à Tomada de Preços nº 14/2019, cujo objeto é a contratação das obras de reforma do
prédio do Centro Comunitário, localizado na Rua Josué de Almeida Franco, nº O-830 – Núcleo Habitacional
Michel  Neme –  Pederneiras/SP,  dos  licitantes,  as  empresas  S.  BATISTA DE  ALMEIDA CONSTRUÇÕES
EIRELI  EPP,  representada  pelo  senhor  Gustavo  Luis  Betta,  JOSÉ  WANDERLEY PASTRELLO  ME e  ND
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, sem representantes legais presentes. Dando início aos trabalhos, foram
recebidos os envelopes “Documentação” e “Proposta” das referidas empresas, bem como vistados por todos
os presentes, sendo que em seguida foi procedida a abertura dos envelopes “Documentação”, constatando-se
que estava tudo em ordem. Foi constatado que todas as empresas apresentaram declaração de que estão
enquadradas na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Neste ato, esta Comissão houve
por  bem encerrar os  seus  trabalhos,  sendo que em reunião posterior será verificada a autenticidade dos
documentos  obtidos  via  internet,  assim  como  o  julgamento  definitivo  da  Habilitação,  cujo  resultado  será
disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Pederneiras e publicado no Diário Oficial do Município, para
conhecimento de todos.  Nada mais a constar, foi encerrada a presente ata que vai assinada por todos os
presentes.
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