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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

Comi ~o Permanente de Licitação 

ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2016030701ADM -1 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para os serviços de perfuração de po~os profundos em diversas 
localidades. conforme Anexo 1 - Projeto Básico. 

Aos 29 de Março de 2016. reuniu-se a Comissão de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO. 
e tando pre entes o membro : FRA CI CO ROBERTO DE CARVALHO ALVES - Presidente, FRANCISCO 
JO EMBERG BEZERRA DANTAS - Membro, JOÃO BATISTA NERI - Membro. para pro eder a abertura 
referente ao processo licitatório nº 2/2016030701 ADM. na modalidade TOMADA DE PREÇOS. que tem como 
'1jeto a Contratação de empre a de engenharia para os erviços de perfuração de poços profundos em diversas 
calidades, conforme Anexo 1 - Projeto Básico.. À presente abertura compareceram as licitantes: R. 

CON TRUCÕES E PERFURAÇOES DE POÇOS LTDA-ME. representado por FABIO !SAÍA DE A DRADE. O 
trabalho da comissão iniciou- e com a abertura da sessão e o sr. Presidente abmu um prazo de l 5min(quinze 
minuto ·) para agurdar alguma empresa retardatária, Decorrido o prazo concedido. o sr Presidente reabriu a sesão e 
determinou que o secretário procedesse o recebimento dos envelopes contendo os documentos habilitatórios e as 
propostas de preços e o recolhimento da a sinatura. na lista de presença. das licitantes presentes à sessão. Em seguida 
foi aberto o envelope contendo os documentos e os mesmos rubricados pelos membros da comissão e pelo 
representante presente. Após a análise de toda documentação das licitantes participantes do presente certame, a 
Comissão concluiu que ESTÃO HABIUTADAS para a segunda fase do presente certame. por terem atendido todas 
a exigências contidas no instrumento convocatório. as licitantes: R. N. CONSTRUCÕES E PERFURAÇOES DE 
POÇO L TDA-ME. Observação 1 : A empresa licitante apresentou a Certidão Negativa de Débitos Relativa aos 
f ributos Federais e a Dívida Ativa da União fora do prazo de vigência e foi concedido o prazo legal para a 
apresentação da nova certidão. 

Para con tar. la, rou-se a pre ente ata que vai assinada pe los membros da Comissão e pelo!'> representante presentes 
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