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ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTOS 

TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2019 – PROCESSO N.º 17/2019 
 

Às 14h00 do dia quinze de julho do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões do 

Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Alumínio, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitações, designada pela Portaria n.º 02/2019 de 04/01/2019, sob a 

presidência do Sr. José Sandes Guimarães, estando presente os membros: Kátia Alves 

Leal e Luiza Regina Pereira, para o ato de recebimento e abertura do envelope referentes 

à Tomada de Preços n.º 02/2019, Processo n.º 17/2019, destinada à serviços de 

recapeamento de vias públicas, com fornecimento de material e mão de obra . 

Entregaram tempestivamente, os envelopes Documentação e Proposta, a empresa: A. 

FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. O Senhor Presidente solicitou 

aos presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem sua inviolabilidade. 

Aberta a palavra, não houve manifestação. O Senhor Presidente, em prosseguimento, 

passou à abertura dos envelopes documentação, colocando à disposição dos presentes 

os documentos neles contidos para exame e rubrica. Tendo em vista a complexidade dos 

documentos apresentados e a necessidade de análise mais acurada, o Senhor Presidente 

solicitou ao  Eng.º Érick Fernando Chagas- Diretor de Div. de Planejamento  que 

verificasse a documentação técnica e após retornasse a CPL para realização do 

julgamento do “Envelope: Documentos”. Sendo assim encerrou a sessão comunicando 

aos presentes que a decisão da Comissão (HABILITAÇÃO) será publicada no Diário 

Oficial do Estado e após será feita a convocação para o ato de abertura do envelope 

proposta. Em nada mais havendo, o Senhor Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a 

presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão, 

representantes legais, e, por mim  Kátia Alves Leal, que secretariei a sessão.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  
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