
Estado do Ceará 
GO VER.1'0 ML :'.'UCJP AL DE MUCAMBO 
PREFEITURA l\1UMCIPAL DE MUCAMBO 

Comissão Permanente de Licitação 

ATA DA SESSÃO REABERTURA DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2016050301ADM 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para os ..,en 1ços de perfuração de poços profundos em diversas 
localidades. conforme Anexo II - Projeto Básico. 

os 14 dias do mês de Junho de 20 16. às oito horas, reuniu-se a Comissão de Licitações da PREFEITURA 
UNICfPAL DE MUCAM BO. estando presentes os membros: FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO ALVES 

- Presidente. FRANCISCO JOSEMBERG BEZERRA DANTAS - \1embro, JOÃO BATISTA NERI - Membro, para 
proceder a reabertura referente ao proce~so licitarorio nº 2/~0 16050301 ADM, na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS. que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para os sen iças de perfuração de poço 
profu ndos em di\ ersas localidades. conforme Anexo li - Projeto Básico., de acordo com art. 48, § 3° da Lei Federal nº 
8.666/93. de 21 de junho de 1993 e suas alteraçõe!'> À presente sessão compareceu a seguinte licitante: R. N. 
CO STRUÇÕES E PERFL RAÇÕES D[ POÇOS L TOA-ME. O Presidente comunicou que recebeu somente um 
emelope de habilitação e o recolhimento da assinatura, na lista de presença, da licitante presente à sessão. Em 
seguida fo i aberto o envelope contendo os documentos e os mesmos rubricados pelos membros da comissão e pelo 
representante presente. Após a análise de toda documentação da licitante participante da presente sessão, o Presidente 
declarou que a empresa R. N. CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS L TDA-ME, que ESTÁ 
HABILITADA para a segunda fase do presente certame. por ter atendido todas as exigências contidas no instrumento 
convocatório. O senhor Presidente perguntou se o licitante aorira mão do direito de recurso e o mesmo declarou que 
sim. em seguida fo i lavrado o referido termo e assinado pelo representante da licitante. O sr. Presidente marcou para 
as 10:00 (dez horas) desta mesma data a sessão de abertura do En"elope Proposta de Preços, ficando o representante 
desde ja convocado. Para constar. lavrou-se a presente ata que , ai assinada pelos membros da Comissão e pelos 
repre:)cntantes pre entes. 
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