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Ao(s) 15 de Janeiro de 2019, às 14:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         , reuniram-se os membros daComissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 06/2019, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº44/2018, Licitação nº. 6/2018 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.
Remoção de toldo existe e instalação de novo toldo em lona vinílica translucida no Centro de Educação Infantil Anjo Azul e Ampliação dacozinha da Escola de Educação Básica Estadual Joaquim D'Agostini que ora é utilizada de forma compartilhada com o Centro Integradode Educação de Lacerdópolis - CIEL ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  2/2019    (Sequência: 1)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:
Está participando do certame licitatório a empresa TRAUM ENGENHARIA LTDA.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas todaa documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:- Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, a Presidente da Comissão de LicitaçõesDelcimeri Scapini Brandini e os servidores Guilherme Zanchetta e Mauricio Poyer, membros da comissão de licitaçõesdesignados pelo Decreto nº 06/2019, iniciaram a abertura do processo licitatório em epígrafe. Presentes nesta sessão alémda presidente e a comissão de licitações encontravam-se os representantes das empresas: TRAUM ENGENHARIA LTDArepresentante Sr. Thomas de Matos da Silva. No horário previsto a comissão iniciou os trabalhos de abertura do envelopeda empresa participante contendo a habilitação onde a mesma foi analisada e rubricada pela presidente, comissão delicitações e representante presente, sendo a mesma habilitada. A empresa apresentou documentação para usufruir osdireitos conforme Lei Complementar nº 123/2006 e as alterações da Lei complementar nº 147/2014.  Indagado pelapresidente da comissão de licitação da intenção de recorrer do julgamento das habilitações o representante presente daempresa Sr. THOMAS DE MATOS DA SILVA renuncia ao direito de interpor recursos dos atos das habilitações

 COMISSÃO:Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes. Delcimeri Scapini BrandiniGuilherme ZanchettaMauricio Poyer
Lacerdópolis,  15  de  Janeiro  de  2019 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação - ........................................ - Membro - ........................................ - Membro

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:THOMAS DE MATOS DA SILVA - ................................................................. - Representante


