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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 9 de Outubro de 2017, às 09:39 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS                , reuniram-se os membros
da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 018/2017, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório
nº 7/2017, Licitação nº. 1/2017 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Contratação de empresa especializada de engenharia e construção civil, para execução de obra e serviços de engenharia, visando
reforma e adequação da parte física da Unidade Básica de Saúde Boanelgino Neves de Sá, compreendendo instalação de
guarda-corpo, corrimão, reformas de escadas e rampas de acesso e passeio público, com fornecimento de materiais e mão de obra,
numa área total de acessibilidade 531,20 m², e, de passeio público 52,50 m².

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  1/2017    (Sequência: 1)

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

NÍVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME (4034) Sem representante para o certame.

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:

- Dando início a sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações, Sr. Eduardo João Trevisan, recebeu os 2 (dois)

envelopes exigidos pelo Edital de Tomada de Preços 2/2017 - FMS (01 - Documentação, 02 - Proposta Financeira), da

empresa NÍVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME (4034), sem representante para o certame, que foram

protocolizados tempestivamente. Ato contínuo, nos termos do item 6, foi aberto o envelope 01 - documentação, ficando

constatado que a empresa está habilitada para a segunda fase do certame.

 COMISSÃO:

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

 EDUARDO JOÃO TREVISAN

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

ROSANE SIQUEIRA

JORGE ENDRYGO BRINKER

Bom Jesus,  9  de  Outubro  de  2017

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

 - ........................................ - SECRETARIA

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO


