
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2017-00003

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS

Aos 06 de Junho de 2017, reuniu-se a Comissão de Licitações da( o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ,
estando presentes os membros: EDER RABELO MARTINS - Presidente, ECIANE PEREIRA DE SOUZA -
Secretário(a), CRISTIANE AQUINO GOMES - Membro, NILTON LUIS DA CAS - Membro, para proceder a
abertura referente ao processo licitatório nO2/2017-00003, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como
objeto a CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS. À presente
abertura compareceram as licitantes: VILA TORRE ENGENHARIA LTDA, H S GAL VÃO CONSTRUTORA
EIRELI-ME E CONSTRUTORA CRISTAL LTDA -ME. O trabalho da comissão iniciou-se com o recebimento dos
documentos habilitatórios e os envelopes das propostas de preços em seguida o presidente encerrou a sessão
comunicando aos licitantes que o resultado da empresa de menor proposta será divulgado por meio de comunicação, diário
oficial do estado, diário oficial dos municípios FAMEP, portal do TeM e site oficial da Prefeitura Municipal de Tucumã. Mesmo
assim os licitantes deverão comparecer na sala de comissão de licitação no dia 08/06/2017 as 08hs30min para assinatura da ata
de proposta de preço e analise de documentação. No dia 07/06/2017 a comissão de licitação por meio de telefone solicitou que
as empresas credenciadas comparecesse as 09:hs30 min na sala da comissão de licitação. Todos compareceram, dessa forma o
presidente retomou a sessão dizendo que houve um erro de julgamento na sessão, dessa forma estaria infringindo a lei com isso
declarou ANULADA essa tomada de preço. dessa forma a Comissão concluiu esta sessão.

Para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes presentes
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Presidente EDER RABELO MARTINS
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