
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATA DA Sf,SSÃO DE HABILITAÇÂO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para ampliaçâo do galpão coberto em estrutura
metálica para adequação necessária na sede da associação dos idosos, na cidade de ltaituba-Pá.

Aos 18 de Junho de 2018, reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISI'ENCIA
SOCIAL, estando presentes os membros: JOSE DE RIBAMAR ALMEIDA E STLVA - Presidente, CLLANII DA
SILVA SANTOS - Membro, GLEICIELY RAMOS DAVILA - Mernbro. pala proceder a abertura relêrente ao
processo licitatório n" 005/2018-TP, na modalidade 'IOMADA DE PREÇOS, quc terr como objcto a Contratação de
empresa especializada em engenharia civil para ampliação do galpão coberto em estrutura mctálioa para adeqLração
necessária na sede da associação dos idosos, na cidade de Itaituba-Pá.. A presente abertura oompareceram as
licitantes: EDIFICAR PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMERCIO L-l DA. Wl' ENGENFTARIA E
CONSULTORIA LTDA e C M DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. O trabalho da comissão iniciou-
se com o recebimento dos envelopes contendo os docurnentos habilitatórios e as propostas de pleços e o recolhimento
da assinatura, na lista de presenç4, das licitantes presentes à sessão. Em seguida loratn abertos os envelopes contendo
os documentos e os mesmos rubricados pelos mernbros da cornissão e pelos represer)tântes preserrtes. Após a análise
de toda documentação das licitantes pafticipantes do presente certame, a Conrissão concluiu quc ESTÀO
I{ABILITADAS para a segunda fase do presente ceftame, por terem atendido todas as exigências coutidas no
instrumento convocatório. as licitantes: .

O participante EDIFICAR PRESTADORA DE SIIRVIÇOS E COMERCIO L IDA tbi inabilitado pelo seguinte
motivo: Em analise â documentação da empresa EDTFICAR PRES'IADORA DE SERVIÇOS E COMERC IO L IDA
constatou-se que a mesma apresentou a Declaração de Vistoria (Anexo IV-A) sem a assinatura de um engcnheiro
civil servidor do Município de ltaituba, exigido nos ilens 28.4 e 31 do edital, motivo pelo qual a empresa lbi
declarada INABILITADA.
Observação I : Continuando os trabalhos conr analise da autenticidade das certidúes corstalou-se qLre a Oeltidão
Negativa de Natureza Tributária Estadual da emplesa C M DOS SANTOS COMERCIO & SFIRVI(IOS I-TDA
apresentou-se com restrição (cassada pela SEI'A). pelo que foi c0ncedido o l)razo dc cinco dias utcis p ra
apresentação de nova certidão sem restriçâo. confbrure aft.43 õ 3o da lei colltplcnrenta| llll1006 e alteraçires
vigentes, contado a partir da assinatura da ata.

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