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PROCI]SSO LICITA'TÓRIO N' OO'1':OI 8-CP

oBJETO: Contl-ataçào de serviços especializados em engcnhaÍia civil para pavilnentirção tle rias ttrbanas no

IVtunicípio de Itaituba-Pa

Aos 20 de Julho de 2018, rouniu-§e a cornissão de t-icitaçõcs da(o) PREFEIIiURA l\ÍUNICIPAI' DF' I1-All-uBA'

""irndo 
p."r"n,", os rnernbrós: JOSE I)L, RIBAMAR ALMEIDA E STLVA - Presidente' Ct-EANE D'A SIt'vA

SANTO§ - Membro. GLEÍilELy RAMOS DAVILA - Mernbro, para proceder â abertura relcrente ao proccsso

licitatório n" 004i2018-CP. ,ru-,rôdulitlud. CONCORRÊNClA, que tem corno.objeto.à tonttataçào de serviços

esp"ciulira,lo. em engenharia civil para pavimentaçào 
^d-e_vias_ 

urbanas no Municipio_de .ltaituba-Pa 
Na presente

abertura compaÍeceram as licitantes: JS CONSTIi.UÇÀO C_lVlL E OBRAS DE PAVIMENI'AÇÀO ElRELl,

represcnratlo por RAMuNDo ióse o,c slLVAiNETO. TDL ARQUITETUI-I 
-!^qgYTouÇÀo 

EIRELI'

..ires.nra,io por FRANCITT-ALDS AGUIAR COS.TA, VIA OESTE CONSI'RUÇÔES LTDA. represcntado por

N,IANOEI- ANDRADF. RIBEIRã Depois de rerificado o documento âpresentados para credenciamentos das

licitanres presentes, .on*u,or.-.. qr,"'up.nu, u ernpresa 1DL ARQUITETURA E CONSTRUÇÃ1; EIRI--t-1,

uir".r.n,or'u Certidáo Simpliti.ud, 
"|,,p-'ondo 

o porie da e"'presq corno Empresa dc Pcqueno Porte' as detnais nào

conrDlovaÍarn tal condiçào. nao poa.rio usuÍ'ruir áos benetlcios para ME e EPP constilnte no cdital' coln base no

;;;;';ü;;i,;1. ér"i,ürr"a" oi trabalhos. a comissào de Licitaçào recebe os envelopes contendo os documentos

habilitatitr.ios e as proposl.as de pr"ços e o recolhinrento da assinatura na lista dc prcscnça das lici(antes prescntes à

sessàO. [:nr seguida Íbram aben,ls o" enveiopes contendo os documenlos e oS n]esmos rubticados pelos menrbros da

cornissào de Licitaçào e pelos representantes presentes. Após a análise de..toda docuntentaçào das licitantes' o

Presidente da Comissào se dirige als representantes das licitantes perguntando sc teriatn qr'lcstionalnentos' tàzcndo

,rá du puluuru o Íepresenranre air Àpr".o TDL ARQUTTETURA E CONSTRUÇÀO EIREt-l questiona a cmpresa JS

õõNii:nÚçAO itVtt- E OBRAS óE PAVIMENTAÇÀO EIRELI, dizendo que ela rrào âprcsentou o cornpÍovrnte

dc pagamento da tiança, .onrrrl.i,rnao o item 8.4 do ctlital, não Íêz a vistoria nos locais onde será rcalizada a erccuçdo

rlas obras, contrariando o item 28.4 do edital: que apresentou copias nào 
"ll:i1.1,d*--j: 

Balanço Patrimonial'

conrrariando o item 27 tlo edrtal.lá o represcnunt; da iicruntc VIA OESTE CONl1LVçg.E:ITDA questiona que

denrre a d.cumenração da emprüsr JS iONSTRUÇÀO CIVIL E OBRAS DE PAVIMINI'AÇAO LIRELI aprescnta

copias nào autenticadas do Ato constitutivo, Alteíaçào, identidadp do sócio e Balanço Patrimonial, contrariando o

item 27 do edital: que não Íez a vistoria nos locais onrle será realizada a execuçào tlas obras' conrrariando o iten 28 4

do etlital. A licitanrc JS coNSTRúaÀo crvrt. E OBRAS DE eAVIMENTAÇÀO EIRELI questiona que a Ceftidão

positira com Efeiros de Ncgati\,a ie Débitos Relativos aos l-ributos Federais c a Divida Ativa da União da VIA

üii; Lôniinúçóes [r»e esra vencida. A comissào suspende a sesszjo i: lJ h^r^rur para analise dos

questionanrentos remarcando , I.tta"'p"' 
"- 

Aia 23 <le julho de ZO i8 as O$:+tlil, *-:.-11:- 
" 

de julho de 201 8 as

08h:45min.aComlssào"*,.,po,tuaosquestionamenttrdaslicitantespafticipantes.conÍirmaqueaJS
CONSTRUÇÃO CTVIL E OAnÀ§ óE PAVIúENTAÇÀO EIRELI não apresentou cor.nprovante da prestaçào de

s

§
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garantia de proposta, não fez a vistoria nos locais onde será realizada a execuçào das tlbras a mesma apresentou um
-ünno 

de renúncia de vistoria condiçào nào prevista no edital, apresentou copils nào autcnticadas do Ato

Consritutivo, Alteraçào. identitlade do sbcio, e Balanço Patrinronial, onrle foi solicitado do represcntanre o§ originais

para conlerencia dai copias, respondeu que tinha apenas outlas copias autenticadas r\ Iespeito do questionamento

conrra a empl.esa VIA OESTE CONSTRUÇÕES L-I'DA foi confirmada pela Conrissào que a Certidào Positiva com

El'eitos tlc iriegativa de Debitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniào venceu clrl l4 dejaneiro de

201g. contin-uando os trabalhos, a Cornissào de Licitaçào constatou, tambem, que as assinaturas rpostas na

Declaração de Inriicação do Responsável Técnico, Declaraçào de Renuncia, Declaraçixr de Recebinlento do Edital'

Dcclaraçào de Superv.eniência, ôeclaraçào de Cunrprimento-(7.1.2-h)/Disposto no lncistt XXXlll do Artigo 7'da

C.f . Declaraçào de Inexistência de Senidores no Quadro Pessoal da Empresa Licitanlc, Autorizaçào para realizaçào

de Vistoria, ôeclaraçào de ME e E,PP, Declaraçào Individual rie Elaboraçào de prop.sta. Declaraçào de- r,c1usào-de

tt <l,rs os .ustos, DecÍaraçào de lnstalações da licitante JS CONSTRUÇÀO CIVIL E OIIR^S DE PAVIMEN'IÂÇAO

EIRELI ..nào contêrem" com a assinátura do RG e CPF do Sr. Jorgiano da Silva( Responsável Legal da Etlrpresa-

seguntlo Aheraçào da Empresa Individual de Responsabilidade Litnitada - EIRELI). Continuando os trabalhos' a

(íiissão de Licitaçào concluiu que pelos fatos narr-ados 
^n_os 

autos as empresas JS CONSTRUÇÀO CIVIL E

OSRAS DE PAVIMENTAç]ÀO ÉtREf-t e VIA OESTE CONSTRUÇÔES L1'DA. por nào Íerer]l atendidas as

exigôncias do edital quanto as suas habilitações, estào ÍNABILITADAS, com base no itenl l'4 do edital eln exame e

HA-ntL|TADA a liciiante: TDL ARQUITETURA E CONSI'RUÇÀO EIRELI. por tcr atendido todos os rcquisitos

para habilitaçào constante no edital.

Para constal, lawou-se a presente ata qge vai aSsinada pelos tnembrOs da Cornissào e pclos representantes pÍesentcS

COMISSÃO DÉ L I C ITÀÇÀO
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JOSE DE RIBAI4ÀR ALMEIDA E SILVA

CLEANE ;À S1LVA SATÍTOS

,3i,EICIELY RÀMOS DAVTL,A

i:.À

PÀRTICIPÀNTE (5) DO CERTÂME

JS CONST,RUÇÀO CIVÍL E OBRÂS DE PÀV]I'{ENTÀÇÀO ÍRELI
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