
10 ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº  475/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº  004/2022
EDITAL Nº  020/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSINHO
PREPARATÓRIO AOS PROCESSOS SELETIVOS 2022 PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO DE POTIM/SP, CONFORME TERMO DE REFERÉNCIA E DEMAIS ANEXOS.

__ . . Aos 17 dias de maio de 2022, às 10h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito na
Praça Miguel Corrêa dos Ouros, n º  101, Centro, Potim/SP, CEP: 12.525—000, a Comissão Permanente de
Licitações, nomeada pela Portaria nº 190/2021, composta pelos seguintes membros: Bruno Camilo França de
Abreu, Maurino Pena da Silva Júnior e Magna Aparecida de Souza, sob a presidência do primeiro, reuniu—se
para proceder à abertura da licitação sob a modalidade Tomada de Preço n º  004/2022 para contratação de
empresa para prestação dos serviços acima citados.

Apresentaram envelopes dentro do horário estabelecido, as empresas abaixo citadas e seus devi-
dos representantes:

. EMPRESA: JV JUNQUEIRA TEBERGA ME, portadora do CNPJ n º  07.950.688/0001—10, representada
pelo Sr. José Vicente Junqueira Teberga, CPF n º  019.242.378-9O e RG nº  11.957.522._. .

Realizada vistoria dos envelopes e constatado que todos estavam devidamente lacrados, os
presentes os rubricaram e após a comissão iniciou os trabalhos com a abertura dos envelopes 01— Documentos
de Habilitação. Os envelopes foram abertos e franqueados a todos os presentes, e os documentos foram
examinados, conferidos e rubricados pelos membros e pelo representante legal.

A Comissão considerou a empresa habilitada, conforme segue:

. EMPRESA: JV JUNQUEIRA TEBERGA ME.

. .. Em seguida, a Comissão» decidiu pela continuidade dos trabalhados e estando o único participante
habilitado, continuou com a abertura do envelope 02 — Proposta Técnica. A proposta foi examinada, analisa—
da, Conferida e rubricada por todos.

Após a conferencia do envelope 02, a comissão decidiu pela suspensão da sessão para que a
Proposta Técnica seja encaminhada ao setor requisitante para as devidas análises conforme determina o Edital
no Item 6.2.  - O material será analisado por uma Comissão Especial, nomeada através de Portaria, designada
especificamente para este fim, a qual considerará na sua análise os seguintes elementos, pontuados de acordo
com sua conformidade aos parâmetros e requisitos pedagógicos. '

Demais resultados serão publicados em Diário Oficial.

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada por tqdos os present.es
A comissão tornará público o resultado desta sessão.

% %%
Bruno Camilo França de Abreu

Presidente

Fraçaahríiguel Cºgiêa riºs. ÚTHGS, nº“ I I  -— (Seam —— Fata- -— SP -— CEP“- msgs-ma
Tªelaãfax: (12) 3112.3286 — Ermal: wefgzmmmnçãguaãmmbr

CMJ: 65.543,8553'3361-26 '— L E.: isenta



- ICIPL IE PTtM

4/4043 QA
Maurino Fena Sih'la Júnior

Me  bro

” %  _ '“M ª s ª ' w f ô  ªí?/KC €€€ (JO ((A"x ,. _ ,?
Maiàna Apalxeada De Souza º“

Membro

PARTICI PANTE:

%
UJV JUNQUEFRA TEBERGA ME

CNPJ nº  07.950.688/0001-10
José Vicente Junqueira Teberga

CPF n º  019.242.378-90

Praça &&gnsl C&Efêa && ºmº-s., nº “1 - (.?t - 'Fºi-im -— S? -— CEP "12525—333-
Telaãfax: (12) 311232313 — Email: prefemnapat címmjfâr

ama: 55-543,855flm-m _ i. E.: lamª. "


