
Estc!dO do e~~!'» 
Governo Municipal de ::''1:ucambo 

ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓ.RIO Nº 2/2016011501 FME 

OBJETO: Contratação de empresa de engenhana para os serv1çcs oe reforma da Escoh R1imundo Félix da Ponte, 
n~ localidade Morrinhos. ~onforme projeto básico 

Aos 05 de Fevereiro de 2016, reuniu-se a Comissão de Licitações do Fu. 80 ?,i.;JNiCIPAL DE EDUCAÇÃO, 
estand0 presentes os membros: fRANCJSCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES - Presidente, FRANCISCO 
··()SPv1BERG BEZERRA DANTAS - Membro, JOÃO BATISTA NERI - Membro, para proceder a abertura 

.d1·,·ente ?o processo iicitatório nº 2/20!601 ISOIFME, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como 
,;,,,~lt, a Conlratação de empresa de engenharia para os serv1:c, - de reforma da [s(:ol;;, Rairr.undo Félix da Ponte, na 
!c1,_:aliJade Morrinhos. conforme projeto básico. Após ser àado tL'TI prazo ce ~S íqu;r.ze m~.utos de colerancea, o 
P:csi<let!te deu-se a presente abertura, comparecendo a licitantes: :P A.Lv1UND0 IV t . RODRIGUES-ME, 
,t'presentado por RAIMUNDO IVAN RODRIGUES. O rracaihc da comissfo !ntG1oa-Sc::- corn o recebimento dos 
er.veiopes contendo os documentos habilitatórios e 11s propo5.UcS de pieços e o re:r(•,!·, :r::i,=;-,_o e.:;, <lss.:mtura, na lista de 
rm:~sença. das licitantes presentes à sessão Em següida f"ram aberto~ os ~r.ve!C1Je:; ~o,~t::'"1~ü o~ documentos e os 
JT1-::;mos !"ubricado.s pelo memoros da com:ssãc .;; Fe'.0.; ~epf;"Se11t:1'1tes presert~~- ,.._r,6., '" análise de toda 
d1lcurne11tação da licitantes panicipante do presente certame. s Comissão concluiH o .. e ESTA. HAnlLITADA para a 
seguwla fase do presente certame, por ter atendido todas as exigênc143 l:Or.tidas no instrume to convocatório, as 
!dtanres: RAIMUNDO [VAN RODRJGUES-l'v1-E. 

Para 1.:onstar. lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros :ia Comissão e !=~io~ re? resentantes presentes 
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