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ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAeAo
Reuniram-se no dia 14109D022 as 09:00, NO(A) FUNDO MUNICIPAL SAUDE BRUMADO os Membros da Comisseo deLicitagao com o objetivo de licitar na modalidade TOMADA DE PREqOS destinado a ATENDER DESP ESA COM A CONTRATASAO DEEMPRESA PARA PRESTA qAo DE SERVI9O DE CONSTRUQAO DE FARMACIA NECROTERI O E REFORMA DE SALA PARAIMPLANTAqAO DO REFE IT6RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR MAGAL HAES NETo, coNFoRME EsPEcIFIcAqoES E

QUANTITATIVOS CONSTANTE S NO TERMO DE REFERENCN EM ANEXO

Abaixo aeguem os licitantes que participaram da licftagao:

ASTEC ENGENHARIA EIRELI 21.813.816/0001-M

A empresa
enciado

|i/edenciada.

. -lnicialmente procedeu-se a leitura do teor daa mesmas com os esclarecimentos e analise neces6arios, por
ordem de entrada e, rubricadas toda a documentagao atinente, tendo o seguinte parece; da comiasao:

lniciada a sessao, verificou-se o 
. 
compareclmenlo 

. 
da empresa: ASTEC ENGENHARIA ElRELl, cNpJ No 21.813.816/000I-04,

representada por sua Responsavel Legal a Sra. JULIANE LoirES DA slLVA, Rc No 13.174.487-90, bsine. cpr No 026.220.6b5-23

licitiante cumpriu satisfatoriamente com as exiggncias legais e editalicias necessarias ao deferimento do traiamento
e empate ficto previstg na je mencionada legislageo. Por atender aos ditames do Edital, a empresa foi devidamenteNeste momento foram recolhidos os Envelopes: '1" - Habilitagl o e "2" - piopoita de preQos.

Abertos os Envelopes '1'-HABlLlTAqAo, para analise e assinatura dos documentos de habilitaggo pela empresa e membros da cpl
Ap6s an6lise criteriosa dos documentos de habilitaggo da licitante conconente, a comisseo profenu i seguinte deciseo: foi considerada
HABILITADA neste certame a empresa: AsTEc ENGENHARIA ElRELl,.16 que cumpriu estritameni! com lodos os requisitos de
habilitagio juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualiicagao t6cnica'e ticon0mi<i-fnanceira, ou, como demais documentosprevislos no instrumento convocatorio

Ato cont,nu,o e ap6s decisao proferida nos termos acima transcritos, a comissao Julgadora franqueou a palavra a licitante presente para
manifestaqao recursal, tendo a empresa manifestado que neo tem intingao de 'interpoi recurso sobre a deciseo

Nada mais havendo a se tratar, a Presidente agradeceu aos presentes e determinou a lavratura da presente ata que, lida e submetida a
discusseo e deliberagao dos presentes, foi apiovada e assinada pelos Membros da comissao permanente de Licitag6es e licitantes,
encenando-se desse modo os trabalhos.

Nada mals havendo a constar, lavrou-se o presente termo que sera assinado pelos presentes.

DANIELA NEVES DE BRITO CARCIA/OUTROS

M}iMBRO

DARLENE LIMA DOS SANTOS

PRESID}iNTE

MARGARETE ALMEIDA CASSEMIRO

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na seasao de julgamento:

JULIANE LOPES DA SILVA

(ASTEC ENGENNARIA EIRELO

Brumado, 14 de Setembro de 2022


