ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO
PROCESSO LICITATÓRIO 057/2022
Ata de abertura e Julgamento da
Tomada de Preço nº 017/2022
Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, na sala do departamento
de licitações da Prefeitura Municipal de Monte Castelo, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada
pela Portaria nº 328/2022, de 14 de Setembro de 2.022, sendo designado como Presidente neste processo a Sra.
Andreza da Silveira, para a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de
preço e os documentos de habilitação relativa à licitação TOMADA DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) em diversas ruas do Município, em conformidade
com o tema de referência, e nas condições anexadas no referido anexo. Iniciaram-se os trabalhos verificando
os PARECERES (Contábil e Jurídico), os quais legitimaram a abertura do referido processo licitatório. Conforme
publicação do Edital, onde fica determinado a data de 05/10/2022 até às 09:00 horas para protocolar a entrega
dos envelopes de habilitação, proposta comercial e credenciamento, o qual esta comissão não recebeu nenhum
documento, restando dessa forma considerado por todos como LICITAÇÃO DESERTA. A Presidente comunica
que encaminhará o referido processo ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para também emitir decisão final com
homologação da decisão desta Comissão.E, em nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual foi
lavrada a presente ata que após lida foi assinada pelos presentes. Monte Castelo, 05 de outubro de 2022.
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