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C P 01 /2019

ATA DA REUNI ÃO DE ABERT URA D E ENV ELOP ES DE HABILITAÇÃO DE EMPR ESAS
PA RA A CON CORR ÊNC IA PÚBLI CA N°. Ol/20I 9, REALI ZA DA ÀS 09 HOO DO DIA
25/07/201 9.
Aos vinte e cinco di as do mês de julho de dois mil e deze nove no Uni -FACEF - Ce ntro
Uni ve rsitári o Muni cipal de Franca, reuniu-se a C PL - Comi ssão Perm ane nte de Licit ação, co m a
prese nça de seus membros, João Antô ni o Bi anco e Luís Fe rnando Sa ntos Si lva, sob a presidência de
Bru na So usa Fe rreira, co m a fin alidade de promove r a abertura dos e nve lopes de document ação
(habilitação) aprese ntados pelas li cit antes à CP 01 /201 9, cuj o obj eto é a CONCESSÃO DE USO
REMUNERADA
DE
ES PAÇO
FÍS ICO
PARA
EX PLO RAÇÃO
DE
LANCHO NET ES/CA NTIN AS DO UNI -FACEF. Ta mbém registro u a prese nça dos re prese nt ant es
das empresas DANUBIA DE FATIM A DA SILVA REZE ND E - ME, represent ada pela S ra.
Oa nuhi a de Fati ma da Sil va Rezende, CPF nO3 0 ~.937.73~- 1 6, RG nO33.524XL7-6;
A empresa cuj os enve lopes foram recebi dos pelo Uni-FACEF pa ra parti cipação no ce rt ame foram:
• DANUBIA DE FATIM A DA SILVA REZE ND E - ME, CNPJ 1 3.~52 . 542/()()()1 -34
Em co ntinui dade aos trabalhos, os envelopes foram liberados para rubrica dos prese ntes e
posteri ormente abertos. A document ação do enve lope de habilitação das empresas foram amtli sados
co nstatando-se a regul ar idade da emp resa DANU13I A DE FAT IM A DA SILVA REZE NDE - ME.
Posteriorm e nte toda docum entação foi libe rada para rubri ca e ave ri guação de todos os prese ntes c
dos membros da C PL.
Abe rt a a palavra aos prese nt es não houve manifestação , a Sra. Preside nt e da C PL determin ou a
abertura de prazo de 5 (cinco) di as para eve ntu al interpos içflo de recursos, fi ca ndo marcada para ()
dia 3 L/07/20 1Y ~I S OYhOO para abertura das propostas fin ance iras. Nada ma is have nclo para ser
tra tado, la vra-se a prese nte ata que va i ass inada por todos os prese ntes.
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