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Ata da reunião para recebimento dos invólucros e abertura dos invólucros n° 01 -
Habilitação, apresentados à Concorrência n° 281/2020, destinada a Revitalização

Asfáltica com Micro Revestimento Asfáltico com polímero das ruas : Rua Anita

Garibaldi , Rua Benjamin Constant , Rua Conselheiro Arp, Estrada da Ilha, Rua
Expedicionário Holz, Rua Grac iliano Ramos , Avenida Hermann August Lepper, Eixo
Marquês de Olinda , Rua Presidente Campos Salles e Rua Quinze de Novembro. Aos 28

dias de setembro de 2020, às 9h05min, reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de
Administração e Planejamento, os membros  da Comissão de Licitação designada pela

Portaria n° 079/2020, composta por Silvia Mello Alves, Patrícia Regina de Sousa e Rickson
Rodrigues Cardoso, sob a presidência da primeira, para recebimento e abertura dos
invólucros. Protocolou invólucros a empresa TES Tecnologia de Solos Ltda. A Presidente da

Comissão de L icitação realizou o credenciamento do presente conforme item 7.1 do edital,
empresa participante e seu respectivo representante: TES Tecnologia de Solos L t da  -
Evandro Luís Viana - CPF 009.110.589-74.  Es teve acompanhando a sessão Jonas Holz -

CPF 034.467.679-08.  Após, os  invó lucros foram v istados pelos  membros da Comissão de
Lic itação e pelo presente c redenciado.  Ato cont ínuo, a Comissão de Lic itação realizou a

abertura do invólucro n° 01. Os documentos de habi litação foram vistados pelos  membros
da Comissão de Licitação e disponibi lizados ao presente para vis tas. Os documentos de
habilitação foram devidamente certificados ou consultados, conforme o caso, nos sítios

eletrônicos dos seus respectivos  órgãos. Sendo ass im, após  análise dos documentos a
Comissão de Licitação dec ide HABILITAR a empresa TES Tecnologia de Solos Ltda. A

empresa presente renuncia o prazo de recurso. Desta forma a Comissão de Lici tação deu
prosseguimento à sessão com a abertura da proposta comerc ia l. Nada mais  a tra tar, foi

encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.

Silvia Mello Alves
Presidente da Comissão
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Patrícia Regina de Sousa Rickson Rodrigues Cardoso
Membro de Comissão Membro de Comissão

Representante credenciado na sessão:

w :  -
TES Tecnologia de Solos Ltda
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