
ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPIO DE ANAPURUS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° TP N° 011/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia para reconstrução 
do Centro de Estudos Ambientais do Riacho Estrela no município de Anapurus/MA. 

Aos 16 de dezembro de 2019, reuniu-se a Comissão de Licitações, estando presentes os membros: 
GEORGE LUIZ ARAÚJO PASSINHO - Presidente, JAILSON AROUCHE COSTA - Membro, ISMAR 
MARTINS - Membro, para proceder a abertura referente ao processo licitatório N° 011/2019, na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para serviços de 
engenharia para Reconstrução do Centro de Estudos Ambientais do Riacho Estrela no Município de 
Anapurus/MA. À presente abertura compareceram as licitantes: VALTER ALVES DA SILVA EIRELI, 
empresa privada com CNPJ sob o n° 21.163.108/0001-75, representado por VALTER ALVES DA SILVA, 
brasileiro com CPF sob o n° 011.196.253-60 e do outro lado a outra empresa foi a CONSTRUTORA ONIX 
LTDA, empresa privada com CNPJ sob o n° 13.173.807/0001-78, representada por FERNANDO MARQUES 
DE SOUSA, brasileiro com CPF sob o n° 021.698.203-02. 0 trabalho da comissão iniciou-se com o 
credenciamento das empresas listadas acima, ocorreu o recebimento dos envelopes contendo os documentos 
habilitatórios no qual foi verificado toda a devida habilitação de ambas as empresa. Ocorreu o recolhimento da 
assinatura, na lista de presença, das licitantes presentes a. sessão. Em seguida foram abertos os envelopes 
contendo os documentos de habilitação e os mesmos rubricados pelos membros da comissão e pelos 
representantes legais das empresas. Após a análise de toda documentação das licitantes participantes do 
presente certame a Comissão concluiu que ESTÃO HABILITADAS para a segunda fase do presente certame, 
por terem atendido todas as exigências contidas no instrumento convocatório as licitantes: VALTER ALVES 
DA SILVA EIRELI e a CONSTRUTORA ONIX LTDA. 

Para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes 
presentes 
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