
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PR.EFEITURA MUNICIPÀL DE TTAITUBA

ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITÀT'ORIO N" OOIi2OI 7.CP

OBJETO: Contrataçâo de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de recuperação e complementaçâo
de 21,20 Km da estrada 'Norte Sul", com reforma de pontes e colocação de bueiros na zona rural do Município de

Itaituba

Aos 06 de Ounrbro de 2017, reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA,

vrstando pÍesentes os membros: CLAUDIA MARILIA ASSIS ALVES - Presidente, ARLENE VIEIRA DIAS -
Membro, ARIELE DO VALE DE SOUSA - Membro, para proceder a abertura referente ao processo licitatório no

001/2017-CP, na modalidade CONCORRÊNCIA, que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia civil
para execução dos serviços de recuperação e complementação de 21,20 Km da estrada'Norte Sul", com reforma de
pontes e colocação de bueiros na zona rural do Município de ltairuba. À presente abertura compareceram as

licitantes: W. R. P. MARQUES-ME, WT ENGENHARIA & CONSULTORTA LTDA - ME. 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 comissâo e pelos representantes

presenres. Após a análise de toda documentação das licitantes participantes do presente certame, a Comissão

concluiu que ESTA HABII-ITADA para a segunda fase do presente ceÍame, por ter atendido todas as exigências
contidas no instr.lmento convocatório, a licitante: W. R. P. MARQUES-ME.
O participante WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME foi inabilitado pelo seguinte motivo: O
participante não apresentou a DECLARAÇÃO do item 25.3 e) que vistoriou o local onde será executada a obra.

Para constar, lar'rou-se a presente ata que vâi assinada pelos membros da Comissão e los esentantes presentes

COMISSÃO DE I]CITAÇÃO
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PÀRT ICI PANTE (S) DO CERTÀME

V'l. R. P. MÀRQUES-ME
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