
Estado do Pârá
GO}'ERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N" OO3/20 I9.TP

OBJETO: Contratação de empresa para execução de perfuração de 04 (quatro) poços artesianos, para atender a
dernanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itatuba PA.

Aos 26 de Fevereiro de 2019, reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, esrando
.resentes os membros: EDNICE MELO SALOMÃO - Presidente, CLEANE DA SILVA SANTOS - Membro,

'<LEICIELY RAMOS DAVILA - Membro, para proceder a abertura referente ao processo licitatório n" 003/2019-
TP, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a Contratação de empresa para execução de
perfuração de 04.(quatro) poços artesianos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município
de Itatuba PA. A presente abertura compareceram as licitantes: E F MOURA SERVTÇOS DE CONSTRUÇÀO
EIRELI, representado por ARILSON LUIZ DOS SANTOS SOUZA. O trabalho da comissão iniciou-se com o
recebimento dos envelopes contendo os documentos habilitatórios e as propostas de preços e o recolhimento da
assinatura, na lista de presença, das licitantes presentes à sessão. Em seguida foram abertos os envelopes contendo os
documentos e os mesmos rubricados pelos membros da comissão e pelos representalrtes presentes. Após a análise da
documentação das licitantes participantes do presente ceftame, a Comissão verificou que não foi apresentada pela
empresa o atestado de capacidade técnica profissional constantes nos item 28.4.1 letras "a" e "b", no qual foi aberto o
prazo de oito dias para atendimento, conforme item 48 do edital. Reaberta a sessão no dia l5 de rrarço do corrente
ano a comissão recebeu a documentação solicitada e após a análise concluiu que ESTÁ I{ABILITADA para a
segunda fase do presente certame, por terem atendido todas as exigências contidas no instrumento convocatório, as
Iicitantes: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃo EIRELI,

Para constar, Iavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes presentes
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Estâdo do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TTAITI]I}A

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATA DA SESSAO DII JULGAN{trNTO DT\S PROPOSTAS

Aos l5 de março de 2019, reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) AO FUNDO MLTNICIPAL DE SAUDE DE
ITAITUBA, estando presentes os membros: EDNICE MELO SALOMÃO - presidente, CLEANE DA SILVA
SANTOS - Membro, CLEICIELY RAMOS DAVILA - Membro, para proceder a abertura das propostas de preços
das licitantes habilitadas no processo licitatório n" 003/2019-TP, n, môdalidrde TOMADA DE pREÇOS, que tãm
como objeto a Contratação de empresa para execugão de perfuraçào de 04 iquatro) poços artesianos, para atànder a

r,iemanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itatuba PA,. À presânie abenura compareceram as
licitantes: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI. O trabalho da Comissão iniciou-se com a abertura
dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas. Concluída a abertura dos envelopes de propostas de
preço e o devido exame dos mesmos, passou-sc ao julgamento tendo em vista o critério editalício cle MENOR
PREÇO POR LOTE, onde constatou-se que o parlicipânre E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÀO EIREl,l foi
vencedor em todos os lotes, da seguinte forma I LOTE R$ 138.266,06; II LOTE R$109.337,92; III LOTE R$
109.240,61 E IV LOTE RS138.266,06 perfazendo o valor total de R$ 495. I 10,65(Quatrocentos e Novenra e Cinco
Mil, Cento e Dez Reais e Sessenta e Cinco Centavo. Dada a palavra aos presentes, dela nenhum fez uso, e todos,
quando perguntados pelo(a) Presidente se abriarn mão do eventual direiio de recurso, disseram sim. Nada mais
havendo a ser tratado, a(o) Presidente da Comissão de Licitação agradeceu aos presentes e suspencleu os trabalhos
para lavratura da ATA, que lida e estando todos de acordo, pecle a Presidente que t6dos assinent.
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