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ATA DE SESSÕES 
 

ATA DA COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO 
 

REFERENTE AO JULGAMENTO 

DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
 

TOMADA DE PREÇOS 

PARA OBRAS E SERVIÇOS DE  

ENGENHARIA SOB nº 0002/2022 

 

1. Abertura do Certame 

Às 08:30  horas do dia 27 de julho de 

2022 na sede da PREFEITURA MUNI-

CIPAL DE COLMEIA, sito à PRAÇA 

DA BIBLIA, CENTRO reuniu-se a Co-

missão Permanente de Licitação, nomea-

da pelo Decreto número 88 de 

01/07/2022, sob a presidência do(a) Sr.(a) 

JOSE LEANDRO DANTAS DA SILVA 

e na presença dos membros MARIA 

GORETTI JANZKOVSKI LEITE e VI-

TORIA MOREIRA,  para realizar o jul-

gamento da licitação supra citada, tendo 

por objeto a CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA PARA PAVIMENTAÇÃO AS-

FÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO 

MUNICIPIO DE COLMEIA-TO. DE 

ACORDO COM O CONVÊNIO 

871859/2018. 

 

2. Credenciamento 
Foram credenciadas para o presente cer-

tame e apresentaram tempestivamente os 

envelopes contendo a documentação e 

propostas, as seguintes empresas:  

 

EMPRESA MEI/EPP CNPJ REPRESENTANTE IDENTIFICAÇÃO 

- - - - - 

 

3. Habilitação 
Passa-se então a abertura dos envelopes 

contendo a documentação referente a 

fase de habilitação, bem como, análise 

das mesmas pela Comissão Permanente 

de Licitação e pelos representantes das 

proponentes. Após minuciosa verifica-

ção, o(a) presidente da comissão consi-

derou:  

 

EMPRESA CNPJ/CPF SITUAÇÃO MOTIVO 

- - - - 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

4. Abertura de Propostas 
Todos os fornecedores foram inabilitados 

e não houve abertura dos envelopes. 

 

5. Recursos 

Perguntados sobre a interposição de re-

cursos nenhum participante manifestou 

intenção de recorrer. 

 

6. Encerramento 

Nada mais havendo a tratar, o(a) Presi-

dente da CPL, argumentou, NÃO 

HOUVE LICITANTES. encerrou o 

certame as oito horas e quarenta e cinco 

minutos, e o declarou FRACASSADO e 

para constar, lavrou-se a presente Ata 

que, lida e achada conforme, vai devi-

damente assinada pelo(a) Presidente, 

Membros da CPL e pelos licitantes que 

o quiseram. 

 
JOSE LEANDRO DANTAS DA SILVA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

MARIA GORETTI JANZKOVSKI LEITE 

Membro 

 

VITORIA MOREIRA 

Membro 

 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
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PILOTA DA 2ª GUERRA MUNDIAL DE 92 ANOS 
VOA EM SEU ANTIGO AVIÃO APÓS 70 ANOS 

 
Mais de 70 anos após o fim da 2ª Guerra Mundial, 

uma veterana de 92 anos teve a chance de voar 
novamente. Joy Lofthouse tinha pilotado um avião 
pela última vez há décadas, mas agora a ex-auxiliar 
de transporte aéreo recebeu um grande presente: 
voar no avião Spitfire mais uma vez. 

 

 
 

A senhora de 92 anos era uma das poucas mulhe-
res pilotas a voarem pelo Reino Unido durante a 2ª 
Guerra Mundial. Joy fazia parte da divisão “Attagirls”. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
O seu trabalho como pilota era transportar os avi-

ões da linha de frente de volta às oficinas para repa-
ros. 

 
Durante seu tempo de serviço a veterana pilotou 

18 aviões diferentes, mas um deles sempre teve um 
espaço especial em seu coração. Claro, era o Spit-
fire. Para comemorar o aniversário de 70 anos do fim 
da guerra, Joy foi convidada a voar novamente seu 
modelo favorito. Sua alegria? Não poderia ser maior! 
A reação da veterana após o voo é realmente inspi-
radora. Ver alguém reviver bons momentos da juven-
tude é um bom motivo para nos encher de inspiração 
e fazer coisas que realmente nos enchem de alegria. 
“É muito difícil descrever o sentimento. É como me 
sentir jovem de novo”. 
 

 
“Eu sou tão sortuda por me darem uma chance de 

voar novamente” 
 

Uma coisa é certa. Com seus quase 100 anos de 
vida, Joy sabe muito bem expressar gratidão. Então 
fica duas perguntas pra você: (1.) O que você está 
fazendo hoje vai te trazer alegria quando você tiver 
90 anos de idade? (2.) Você já expressa gratidão ou 
só pede as coisas? 
 
Fonte: 
https://catracalivre.com.br/arquivo/veterana-da-segunda-
guerra-voa-de-novo-aos-92-anos 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 

Joctã José dos Reis 

Prefeito Municipal 

Cristiane Divina Pereira Cardoso 

Secretária Municipal de Administração,  

Gestão e Planejamento (Dec. nº 68 de 28/06/2022) 

Weliques Pereira Morais 

Coordenador do Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Colmeia-TO (Dec. nº 55 de 18/09/2015) 
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