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ATA
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (2019), às 10:00 (dez
horas), na sala de Coordenadoria de Licitações e Contratos da Prefeitura do Município de
Iacanga, reuniu-se a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, nomeados pela Portaria GP nº
003/19, de 07 de janeiro 2019, composta da Sra. Solange Guedes de Lima, Supervisora de
Licitações e Contratos; Sr. Osvaldo Lopes Barbosa, Auxiliar Técnico de Contabilidade e do Sr.
Leonel Roma, Auxiliar de Tributação, para o ato de abertura e encerramento dos envelopes
referentes ao CONVITE nº 013/19, do Processo n° 061/2019 de 02 maio de 2019, destinado
à “Aquisição de diversos materiais destinados à manutenção das redes hidro sanitárias do
Município de Iacanga, de acordo com as especificações dos Anexos do presente Edital”. Iniciada a
reunião com uma breve explanação dos procedimentos licitatórios foi constatado que foram
apresentados os envelope de documentação e proposta comercial, como seguem: 01Empresa Mariana F. de S. Lenharo-EPP, CNPJ nº 01.520.443/0001-76, com sede na Rua João
Basílio, nº 650, CEP 17.160-000, em Arealva/SP, aqui representado por seu procurador o
Senhor Carlos Arthur Lenharo, RG/Nº 13.911.031-8, de acordo com representação legal que
lhe é outorgada por procuração, e 02 - Materiais de Construção Grigolin LTDA EPP, CNPJ n°
47.643.515/0001-73, com sede a Avenida Arthur Gonçalves Salgado n° 672, em Iacanga/SP,
aqui representada por seu procurador o Senhor Frank Augusto Rodrigues Grigolin, RG
27.713.803-6, de acordo com representação legal que lhe é outorgada por procuração. Em
primeiro lugar foi verificada a regularidade do envelopes de Documentos, estando o mesmo
conforme, foram aberto e colocado para o conhecimento e rubrica da CPL e todo presentes.
Da análise dos documentos verificou-se que a empresas apresentaram toda a documentação
de acordo com o estabelecido no Ato Convocatório e desta forma foram habilitadas para a
próxima fase. Em prosseguimento foi verificada a regularidade das propostas apresentadas.
A sessão foi suspensa para análise interna. Nada mais havendo, foi encerrada a presente
Reunião, e ficando registrado que não houve nenhuma contestação foi então lavrada a
presente Ata que digitei e subscrevi, e vai assinada por todos os presentes.
Iacanga, 28 de maio de 2019.
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