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ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES N° 01 «HABILITAÇÃO
DA TOMADA DE PREÇO 56/2022.

Aos 24 (vinte e quatro ) dias do mês de Janeiro do ano 2023 (dois mil e vinte e três), às 10h05,
na sala de sessões do prédio da Prefeitura de Boituva, à Avenida Tancredo Neves, 01 Centro, Estado de
São Paulo, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Boituva,
constituída pelos Senhores (as), Rogério Kovalenkovas Maffei, Roberto Bueno de Camargo, Cesar Silva
de Paula e Cleyton Tobias dos Santos, sendo primeiro presidente, o segundo secretário e os demais
membros da referida Comissão, onde foi instalada  a sessão pública para abertura dos envelopes contendo
a “DOCUMENTAÇÃO” dos participantes da licitação em epígrafe, que tem por OBJETO:
PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA BOITUVA (RECANTO MARAVILHA).

Declarada aberta a sessão, a Comissão atestou que apresentou(aram) envelope(s)
DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA a(s) seguinte(s) licitante(s): Sanson Pavimento e Obras Ltda,
CNPJ 04.474.537/0001-44, DNP Terraplenagem e Pavimentadora Foresto Ltda, CNPJ 57.623.761/0001-
17, e Smartenge Engenharia e Construção Ltda, CNPJ 24.925.723/0001-60 sem representante na sessão,

Na sequência, o Presidente realizou a abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” das
licitantes, que acudiram ao certame, os quais foram examinados e conferidos, sendo que, todas as folhas,
documentos, certidões, declarações e os demais escritos neles contidos foram verificados e rubricados
pelos membros da Comissão e representantes presentes.

Considerando não ser possível examinar na presente oportunidade a Documentação apresentada, à
vista da necessidade de uma análise técnica mais acurada, sem divergência de votos, a Comissão de
Licitação achou por bem efetuar p exame que lhe compete, em sessão reservada, e a decisão relativa ao
julgamento dessa fase de Documentação será publicada no Site da Prefeitura Municipal de Boituva
www.boituva.SD.gov.br / Portal da Transparência e seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, a Comissão de Licitação encerrou o ato
Licitatório e formalizou a lavratura desta ata, que, após lida e achada conforme, foi rubricado, indo esta
assinada pelos membros da Comissão e representantes presentes.1

Boituva, em 24 de Janeiro de 2023.
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