
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2018 - PMAC

OBJETO: Contratação de empresa para prestar os serviços de pavimentação asfáltica em vias rurais do Município 
de Augusto Corrêa, de acordo com a termo de compromisso nº 0538/2017 do Ministério de Integração Nacional.

Aos 20 de Junho de 2018,  reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO 
CORRÊA, estando presentes os membros: JANILSON LIMA CUNHA - Presidente, MICHAEL JHON DA SILVA 
ROCHA - Membro, JOSE GEISON RIBEIRO SILVA - Membro, para proceder a abertura referente ao processo 
licitatório  no 001/2018 - PMAC, na modalidade CONCORRÊNCIA, que tem como objeto a Contratação de empresa 
para prestar os serviços de pavimentação asfáltica em vias rurais do Município de Augusto Corrêa, de acordo com a 
termo de compromisso nº 0538/2017 do Ministério de Integração Naci onal.. À presente abertura compareceram as 
licitantes: CONSTRUTORA J NEY LTDA - EPP, representado por ELLEN BRITO PINHEIRO. O trabalho da 
comissão iniciou-se com o recebimento dos envelopes contendo os documentos habilitatórios e as propostas de preços 
e o recolhimento da assinatura, na lista de presença, das licitant es presentes à sessão. Em seguida foram abertos os 
envelopes contendo os documentos e os mesmos rubricados pelos membros da comissão e pelos representantes 
presentes.  Após a análise de toda documentação das licitantes participantes do presente certame, a Comissão 
concluiu que ESTÃO HABILITADAS para a segunda fase do presente certame, por terem atendido todas as 
exigências contidas no instrumento convocatório, as licitantes: CONSTRUTORA J NEY LTDA - EPP. 

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

                            COMISSÃO DE LICITAÇÃO                            

                                                                             

   FUNÇÃO                     NOME                            ASSINATURA     

                                                                             

 Presidente JANILSON LIMA CUNHA                           __________________ 

                                                                             

 Membro     MICHAEL JHON DA SILVA ROCHA                   __________________ 

                                                                             

 Membro     JOSE GEISON RIBEIRO SILVA                     __________________                                                                              

            PARTICIPANTE(S) DO CERTAME                       ASSINATURA      

                                                                             

  CONSTRUTORA J NEY LTDA - EPP                           _______________________

                                                                             

PRAÇA SAO MIGUEL, 60 - SAO MIGUEL


