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Ata Tomada de Preços 004/2020 

 
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2020 
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 
OBJETO: Contratação de empresa do ramo para realização de pavimentação 
asfáltica de vias públicas urbanas conforme convênio nº 1491000852/2019 celebrados 
entre a Prefeitura Municipal Divisa Alegre e a SEGOV/PADEM. 
 
 
Às nove horas do dia trinta e um de janeiro do ano de dois mil e vinte na Sala de 
Reuniões a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Divisa 
Alegre, situada na Rua: Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro realizou-se a sessão 
pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços 
e as documentações de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na 
modalidade Tomada de Preços nº 001/2020, cujo objeto é a contratação de empresa 
do ramo para realização de pavimentação asfáltica de vias públicas urbanas conforme 
convênio nº 1491000852/2019 celebrados entre a Prefeitura Municipal Divisa Alegre e 
a SEGOV/PADEM. 
 
Presentes a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Geilza Alves Costa e 
os membros os Srs. Eduardo Francisco Alves e Jamile Santos Sousa. 
 
Dando início aos trabalhos, de acordo com o art. 43, inc. I a IV da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, a Comissão verificou que não tinham licitantes presentes, razão pela qual 
a comissão decidiu conceder uma tolerância de 15 minutos. Às 9h e 15minutos, sem 
que houvesse o registro da presença de outros interessados em participar desta 
Tomada de Preços, a Comissão declarou a licitação DESERTA. 
 
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 9 horas e 30 minutos. 
Eu, Geilza Alves Costa, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e 
achado conforme, segue assinado pela Presidente da Comissão e demais membros 
da equipe, que permaneceram até a lavratura da mesma. 
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