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PROCESSO ADIvllNISTRATIVO N° 07/2018.
TOIVIADA DE PRECOS N° 001/2018.
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UNIDADE  ESCOLAR  MARIA  DE  JESUS  ROCHA,  POVOADO  "PEDRAS",  ZONA
RURAL DE CABECEIRAS-Pl.

ATA DA REALIZACAO DA T0lvIADA DE PRECO N° 001/2018

Aos vinte  e  nove dias  do  mss  de janeiro  do  ano de dois  mil  e dezoito  (29/01/2018)
no pfedio da  Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piaui- Pl  reuniu-se as O9hoomin,
o   Pregoeiro  e   respectivos   membros  de   apoio,   em   atendimento  as  disposig6es
contid?s  na  Lei  n°  8.666,  de  21  de  Junho  de  1993  e  alterag6es  posteriores,  para
realizar  os  procedimentos  relativos  a  Tomada  de  Prego  n°  001/2018,  cujo  objeto:
Contrafaeao  de  Empresa  de  Engenharia  Civil  destinada  a  Constru§ao  de  01
(urn,a) Coberfura,`,de Quadra Escolar, na Unidade Escolar Maria de Jesus Rocha,
Pov,Qado  :`.Pedrasi",.Zona  Rural  de  Cabeceiras-PI.  Declarada  aberta  a  Sessao  o
Senhor  Presidente  aguardou  o  comparecimento  de  empresas  com   interesse  ao
pbjetg.do  certame.` Compareceu  a  empresa:  CONSTRUTORA  ITARARE  LTDA  -
ME,  CNPJ.,.34,.963.306/0001-65,  neste ato representado pelo senhor:  Franklyn  Reys
Lopes  ,Silva;   CBF,.`032.898.623-21.   Ap6s   o   recebimento   da   documentagao   a
Comissa.o ,pass`Qu, ao  jmediato  analise  da  documentagao  declarando  habilitada  a
empresa  acima  citada.  Seguindo,  passou-se  a  analise  da  proposta  de  prego  que
depois  de  analisada foi  constatada  sua  regularidade  sendo  apresentada  no  valor
total  de  R$  116.704,50  (cento  e  dezesseis  mil  setecentos  e  quatro  reais  e
cinquenta  centavos),  sendo  declarada  pela  Comissao  vencedora  do  certame  em
tela.  Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a sessao,
mandando lavra a presente ata que vai assinada por todos os presentes.
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Membro da CPL/Equipe de Apoio

CNPJ n° 34.963.306/0001-65
Licitante


