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OBJETO: Contrataçào dc scn'iços especializados cm engcnharia civil para cxecuçâo de obras de pavimentaçiio de
vias urbanas em revestimento astãltico na cidadc de Itaituba.

Aos 23 de Julho de 2018. as 9lroras reuniu-se a Conrissão de Licrtaçôes da(ot PRFFI:ITURA \4UNIClP.,\l- DE
tTAl'futsA, estando presentes os mcmbros: JOSE DE RItsAMAR ALMEIDA E SIL\'À - Prcsidcntc. CLE,ANE DA
SILVA SANI OS - Membrtt, GLEICIELY RAMOS DAVILA - Membro. prra proce tlcr a reabcrtura rettrcnte ao
processo licitatório n" 001i2018-CP. na modalidade CONCORRENCIA, que tcm c()l'no objeto a Contrataçào de
sen,iços especializados em engenharia civil para execuçào de obras de pavimentaçào de vias urbanas.ern re\ cstinrento
astáltico na cidade de Itaituba. A presente reabertura para análises dos documentos Lla habilitaçào, na condiçào da
apresentação de novos documentos, no prazo de 8 (oito) dias úteis. concedidos as ernprcsas licitilnres prr'5cntL's nâ
abertura do procedimento conforme a prinreira ATA cm anexo, compareceu apenas a licitante: 'fDL
ARQUITETURA,E CONSTRUÇÀO EIRELI. as Iicitantes MAGEPLAN SERVICE I: LoGS EIRELI, RIBEIRO &
PICANÇO COMIRCIO E SERVIÇOS LTDA. VIA OESTE CONSTRUÇÔES LTDA nio cunrprrcccram, dantlo-se a

entender que nào regularizaram-se suas documentações mediante o cornbinado regislrado na ATA daqueh StrSSÀO.
O trabalho da comissào iniciou-se corn o recebimento da documentaçào habilitatór'ia da Iicitânte presente. Após
análise e assinatura dos. membros da Cornissào e do representante presentc. verillcou-se quc a licitrnte TDL
ARQUITETURA E CONSTRUÇÀO EIRELI regularrzou as pendências ora existcntes. poltanto. atendcndo os
requisitos constantes nos itens 25.1 ao 25.6 do edital; pclo que e declarada habilitada nr presente liertrçào.

Para constar, lavrou-se a prcscnte ata que vai assinatla pelos membros da Cornissào e pclos representântes presentcs
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