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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA 001 - ABERTURA DA SESSÃO  

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

As oito horas e trinta minutos do dia dezesseis do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, na 
Sede da Prefeitura Municipal de  Joao  Neiva, à Avenida Presidente Vargas, n2  157, Centro, João 
Neiva/ES, reuniu-se esta Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n2  12.673 de 
15/09/2022, do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cujo objeto é o Contratação de Empresa Especializada 
para a Execução dos Serviços de Construção do muro de contenção e solo grampeado no bairro 

Piraqueaçú, na rua da estação ferroviária, neste município de João Neiva/ES, conforme Processo 
Administrativo n2  3.795/2022, oriundo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
Habitação e Obras Públicas - SEMDURB. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL. 

No horário designado para a abertura da sessão, se fez presente a empresa FBT INFRAESTRUTURA E 
EDIFICAÇÕES EIRELI ME, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, n° 699, Santa Lucia, 
Vitória/ES, CEP: 29.056-250, CNPJ n° 21.766.113/0001-72, sem representante credenciado, tendo 

deixado apenas os envelopes. 

Presentes os membros da Comissão Permanente de Licitação. 

Iniciada a reunido, foi feita a verificação e rubrica no lacre dos envelopes de Habilitação e Propostas de 

Pregos, após, foi procedida a abertura do Envelope de n° 01 - HABILITAÇÃO, sendo tais documentos 

assinados pelos membros da Comissão de Licitação. 

Em ato continuo, a Sra. Presidente decidiu por SUSPENDER o presente Certame até que estes sejam 

analisados pelo setor técnico, após, avaliado e julgado o cumprimento dos requisitos habilitatórios pela  

CPL,  oportunidade em que será publicado o resultado do julgamento da HABILITAÇÃO, e, por 

consequência, abrindo-se prazo para a impetração de recursos por parte dos interessados. 

Não havendo nada mais a tratar na reunião, foi a mesma encerrada e lavrada a presente Ata, que vai 
assinada por todos os membros da Comissão Permanente de Licitação, depois de lida e achada 

conforme. 

Neidemara de Araújo Imberti Carlos 
Presidente 

Diey a 1121-fPre7.7,Traga 	 Aline Vescovi Saccani 
Membro Suplente 	 Membro 
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