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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 18 de Outubro de 2019, às 08:15 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI                    , reuniram-se os membros da
Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 261/2019, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº
80/2019, Licitação nº. 1/2019 - OU, na  modalidade de Outras Modalidades.

A presente licitação tem por objeto a CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO a título remunerado destinado exclusivamente à
exploração comercial de LANCHONETE e QUIOSQUES localizados na Área de Lazer do Município de Mondaí, pelo prazo de 24 (vinte e
quatro) meses.

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  17/2019    (Sequência: 1)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão sem a presença das empresas participantes da licitação. Por determinação
do presidente abriu-se os envelope da empresa habilitada na fase anterior, constatando-se:  a empresa EUCLIDES ALANOS FERREIRA DE
SOUZA02639887912, apresentou o valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais) para o item .  Desta forma, em análise dos valores propostos
com os estipulados pela Administração no presente Edital, constatou-se que enquadra dentro do limite previsto. Tendo em vista a adequação do
valor proposto pela Administração, a CPL classificou a proposta da empresa EUCLIDES ALANOS FERREIRA DE SOUZA02639887912,
declarando-a vencedora do Certame. Pela Comissão foi determinada a publicidade desta decisão no site do município na rede mundial de
computadores, além do encaminhamento à Autoridade Competente, para as providências cabíveis. Nada mais havendo, encerra-se a Sessão
Pública de análise e julgamento das propostas, da qual lavra-se a presente Ata, que vai assinada pelos membros da Comissão presentes e

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:

- Aos dezoito dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Comissão Permanente de

Licitações, reuniram-se os membros designados pela Portaria nº. 261/2019 para sessão pública para abertura e análise do

envelope nº. 01 - de Documentação referente ao Processo de Concessão Pública nº. 001/2019, presididos pelo Sr. Sidnei

Rodrigues. Cujo objeto é a CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO a título remunerado destinado exclusivamente à

exploração comercial de LANCHONETE e QUIOSQUES localizados na Área de Lazer do Município de Mondaí, pelo prazo

de 24 (vinte e quatro) meses. Por determinação do presidente da CPL, abriu-se o envelope da empresa que protocolou a

documentação, EUCLIDES ALANOS FERREIRA DE SOUZA02639887912 sob CNPJ 35.167.229/0001-08,  pelo qual

constatou-se o que segue: Apresentou toda a documentação exigida e também na forma e requisitos do presente certame a

empresa EUCLIDES ALANOS FERREIRA DE SOUZA02639887912. Dessa forma, a comissão, em deliberação decidiu por

habilitar a empresa EUCLIDES ALANOS FERREIRA DE SOUZA02639887912 para a fase seguinte do processo. Nada mais

havendo encerra-se a sessão pública de análise da documentação da qual lavra-se a presente ata que vai assinada por

todos os presentes.

 COMISSÃO:

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

 SIDNEI RODRIGUES

VITOR GRISANG

Mondaí,  18  de  Outubro  de  2019

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

 - ........................................ - SUPLENTE
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 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

EUCLIDES ALANOS FERREIRA DE SOUZA - ................................................................. - Representante


