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ATA DA SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 044/2020 – TOMADA 

DE PREÇOS Nº 006/2020. 

 

Às 10 (dez) horas do dia vinte e três de julho do ano de dois mil e vinte, reuniram-se o Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de São Bento Abade – MG, Cleiton Rezende 

Oliveira, o membro da Comissão Permanente de Licitação Davisson Trindade da Silva e o membro 

suplente Aldo de Souza Rocha, nomeados pela Portaria nº 4/2020 de 3 de janeiro de 2020, para proceder 

aos trabalhos de julgamento do recurso interposto na Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo 

menor preço global, tendo como objeto a “contratação de empresa de engenharia para execução de obra 

para a pavimentação de vias urbanas no Município de São Bento Abade - MG.”, conforme especificações 

mínimas constantes nos Anexos que integram este Edital. Área a ser pavimentada: 12752,81, na Rua Padre 

Bento Ferreira”. Foi interporto recurso pela empresa PAVICAN – PAVIMENTAÇÃO DE 

TERRRAPLANAGEM LTDA. referente à sua inabilitação, conforme documentos em anexo. O recurso foi 

deferido também conforme documento em anexo, restando-se a empresa habilitada para a próxima fase de 

abertura de propostas. Fica marcada através desta ata a data de 24 de julho de 2020, no horário de 10 horas, 

o prosseguimento do certame. Fica desde já a interessada se quiser comparecer ciente através deste 

documento que será publicado e enviado aos interessados. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual lavrou-se a 

presente ATA, que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 
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