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OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia c.1vtl. para execução das obras de conclusão do 
! ..,goLamento Sanitario do Município de Mucambo. em decorrenc1a do abandono e decurso de prazo dt: vigência do 
1.:ontrato nº 08.02.003.201 O, Inciso l e V do Art. 78 da Lei 8.666/93, conforme Projeto Básico - Anexo II. 

'\os 28 de ovembro de 2016, reuniu-se a Comissão de Licitações da PREFEITURA MUN ICIPAL DE 
MUCAMBO, estando presentes os membros: FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES - Presidente, 
FRA CISCO JOSEMBERG BEZERRA DANTAS - Membro. JOÃO BATISTA NERI - Membro, para proceder a 
abertura referente ao processo licitatório nº 2/2016171 OOIADM, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem 
.:omo objeto a Contratação de empresa especializada em engenhana civil, para execução das obras de conclusão do 
bgotamento Sanitário do Município de Mucambo. em decorrencia do abandono e decurso de prazo de vigência do 
... ontrato nº 08.02.003.2010. Inciso I e V do Art. 78 da Lei 8 666/93. conforme Projeto Básico - Ane>.o II .. O senhor 
Presidente iniciou a sessão e concedeu um prazo de quinze minutos de tolerância para aguardar eventuais empresas 
rl!tardatárias. À presente abertura compareceu a licitante: CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP, 
representado por LEDA SIQLElRA BESSA FAÇANHA. O trabalho da comis~ão m1c1ou-se com o recebimento dos 
envelopes contendo os documentos habilitatórios e as propostas de preços e o recolhunento da assinatura, na lista de 
presença, das licitantes presentes à sessão. Em seguida foram abertos os envelopes contendo os documentos e os 
mesmo rubricados pelos membros da comissão e pelos representantes presentes. Após a análise de toda 
documentação da licitante participante do presente certame. a Comissão concluiu que ESTA HABILITADA para a 
segunda fase do presente certame. por ter atendido todas as exigências contidas no instrumento convocatório, a 
li~itante: CO STRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP. Dada a pala, ra aos presentes, dela nenhum fez uso, e o 
representante da empresa, quando perguntado pelo Presidente se abria mão do eventual direito de recurso, disse s im, 
Foi lavrado o Tenno de Renuncia e o mesmo assinado pelo representante. O sr. Presidente marcou para as 11 :00 
onLe horas) desta mesma data a sessão de abertura do Envelope Proposta de Preços, ficando o representante desde j á 

con,ocado. Para constar. lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e pelo representante 
presente. 
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