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ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E JULGAMENTO DA TO
PREÇOS N° 2021.12.27.01-TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMP
ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DA ESCOLA DE 06
SALAS DE AULA (ESPAÇO INFÂNCIA II), NA LOCALIDADE DE NOVO BASÍLIO,
PALMÁCIA — CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL, aos 15 (quinze) dias do mês de
fevereiro de 2022, na sala da comissão de licitação no paço municipal situado na Praga 7 de
Setembro, Centro, CEP 62.780-000, Palmácia- CE, reuniram-se, a partir das 10:00 horas, em
sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal Palmácia,
nomeados pela Portaria 0126/2021 de 24 de março de 2021, composta respectivamente pelos
servidores Francisca Silvania de Sousa Alves Silva — Presidente, Francisco Jardel Assis
Ferreira e Deidison Ferreira da Silva - Membros, abaixo assinados, todos os integrantes
incumbidos de julgar o procedimento Licitatório na Modalidade Tomada de Pregos tombado sob
o n° 2021.12.27.01-TP, a fim de proceder a abertura e julgamento da proposta de pregos da
participante habilitada, como previsto no Edital correspondente e tudo à luz da Lei de Licitações
n° 8.666/93 e suas alterações. As 10:05 h (dez horas e cinco minutos) do dia supra a Sra.
Presidente declarou que estavam reabertos os trabalhos da presente licitação. Em seguida,
procedeu a chamada das empresas participantes do presente certame, constatando que
apenas uma empresa estava presente AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ n°
74.022.229/0001-63. Ato continuo foi aberto os envelopes das empresas participantes e foi
colocada à disposição do licitante presente para devida analise e rubrica da documentação.
Após analise do representante da Empresa fez consta que a proposta da empresa AVM
COMERCIO E SERVIÇOS não consta assinatura do engenheiro e do representante legal na
pagina n° 42 referente ao cronograma físico- financeiro, bem como não consta rubrica dos
mesmo. Face a necessidade de analise do engenheiro da prefeitura da documentação relativa
ao item 6 do Edital, esta Comissão houve por bem suspender a sessão para analise das
propostas de pregos, informando que o resultado será publicado na impressa oficial e jornal de
grande circulação. Nada mais para constar foi encerrada a presente Sessão às 10:30h (dez
horas e quinze minutos) e lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos membros desta
Comissão e pelo licitante presente.
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EIRELI
CNPJ n° 74.022.229/0001-63

ADAUTO VICENTE DA SILVA NETO
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