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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS,
REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS N. 001/2015.

Aos vinte e dois do mês de junho de dois mil e quinze, às 14 (catorze)

horas, na Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Piauí, situada na

Avenida Miguel Rosa, 7315, Redenção, Teresina - Piauí, presente a Comissão

Especial de Licitação da Seção Judiciária do Piauí, composta pelos servidores

Francisco dos Santos Costa (Presidente), Benedito Melo de Araújo e Roberta da Silva

Freire (Membros), foi instalada a sessão de abertura dos envelopes contendo a

documentação relativa à proposta técnica da Tomada de Preços n. 01/2015 (Processo

n. 783-25.2015.4.01.8011). Foram abertas as proposta das empresas habilitadas com

pontuação técnica superiores a 15 pontos, conforme publicado no DOU - Seção 03 ns.

141 (08/06/2015). Presentes os representantes das licitantes T&P ENGENHARIA

LTDA (CNPJ: 14.180.300/0001-04) e CLÁUDIO FERRO ARQUITETURA LTDA EPP

(CNPJ: 1 1 .915.665/0001-41). O Presidente da Comissão deu vista dos documentos de

proposta de preços aos licitantes presentes, solicitando que os mesmos rubricassem

toda a documentação. Em seguida, franqueou a palavra para manifestação prévia.

Sem qualquer manifestação dos presentes representantes das empresas. Em Ato

seguinte, o Presidente da Comissão encerrou a sessão para análise dos documentos

das propostas de preços, informando que a classificação final das proponentes, com a

valoração dos índices Técnicos e de Preços, será publicada até o dia 23/06/2015,

ressaltando que a partir da mencionada publicação estará aberto o prazo para

apresentação de recurso, com base no art. 109, inciso l, "b", da Lei n. 8.666/93. Nada

mais havendo, eu, Roberta da Silva Freire, membro da CEL, lavrei e assinei a

presente Ata.
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Alexandre Rangel de Carvalho Correia
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