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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA
LOURIVAL CAETANO NO BAIRRO DA IMACULADA NO MUNICÍPIO DE
BAYEUX/PB

ATA DA SESSÃO PUBLICA

"ATA DE CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA

PROPOSTA DE PREÇO"

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às onze horas, na sede
do Centro Administrativo Municipal, localizada na Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux/PB, a
Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência de Emanoel da Silva Alves e os
membros Alice Soares da Silva e Tiago dos Santos Araújo, abriu a reunião para
credenciamento, recebimento> abertura e julgamento da documentação de habilitação e
recebimento, abertura e julgamento da proposta de preço, concernentes a licitação em
referência.

Considerando toda a publicação em, imprensa oficial (DOE, Portal da
Transparência do Município e Diário^ Oficial do Município], há hora marcada 01 (uma]
empresa estava presentes pára a sessão, não comparecendo mais nenhuma outra
Interessada, sendo assim, foi então, dado início à sessão de licitação, com a empresa presente.

Dando prosseguimento a sessão, fora procedido ao credenciamento da empresa
abaixo descrita, ã qual também entregou os envelopes 01 (Documentação de Habilitação] e
02 (Proposta de Preços]:

20.010.332/0001-64.
■ MONTBRAVO

'  ; GONSTRUCOES E:
SERVIÇOS EIRELl

■ . SIDNEY ROLIM FERNANDES DA CUNHA

RG::2.977.25BSSP/PB
CPF: 059.584.974-13

Após, recebida toda a documentação de habilitação da empresa acima listada, o
Presidente da Comissão, ao final da documentação, certificou em sessão a quantidade de
páginas presentes nestas, e após tal conferência, realizada também por seus membros, a
documentação fora rubricada pelo presidente e membros da Comissão.

Após análise detalhada da documentação de habilitação da empresa acima
listada, respaldada na legislação vigente e no Edjtal da licitação em epígrafe, esta Comissão
procedeu ao seguinte julgamento:
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Quanto à Documentação de Habilitação da empresa MONTBRAVO CONSTRUCOES
E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.010.332/0001-64 esta restou plenamente HABILITADA.

Dada a palavra ao representante da empresa MONTBRAVO CONSTRUCOES E
SERVIÇOS EIRELL CNPJ: 20.010.332/0001-6, nada quis constar em Ata, abrindo mão do
prazo recursal e requerendo o prosseguimento do certame e abertura do envelope da
proposta.

Ato contínuo, procedeu-se à abertura e julgamento do Envelope n° 02 (proposta
de preços) da empresa declarada habilitada, respaldada na legislação vigente e no Edital em
epígrafe, esta Comissão procedeu ao seguinte julgamento:

Quanto à Proposta de Preços da empresa MONTBRAVO CONSTRUCOES E
SERVIÇOS EIRELí, CNPJ: 20.010.332/0001-6 esta restou plenamente CLASSIFICADA.

Dada a palavra ao representante da empresa MONTBRAVO CONSTRUCOES E
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.010.332/0001-6, nada quis constar em Ata, abrindo mão do
prazo recursal e requerendo ábjudicação e homologação do objeto.
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Nada mais a tratar, o Presidente encerrou a Sessão às onze horas e cinqüenta
minutos, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada em conforme, vai
devidamente assinada pela Comissâc
credenciado(s).
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