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Aos 26 de outubro de 2020, reuniu-se u co-i::à-o^ g" Licitaçôes da(o) FUND. MUNICI,AL DE. DUCAÇÃO' estando presentes os membros: clgrcrEl-v narraos DAVILA - presidente, ARLENE VIEIRA DIAS'' - Membro' CLEANE DA SILVA sANTos - rta"Ãuià, p-" proceder a auertura .ererenie àà pro""r.o ricitatório no004/2020-cp, na modaridade coNCoRRENCiA.;;;;;;" objeto a conrraraçã;r;;;;r.ru para consrruçào deescotas municipais, para arender a demanda d; F;J; úuni""ipur aJ ear."çãà. Â Jàr;;;;'ü"nr* cornparecerarn asIicitantes: c M sERVrÇos DE_TERRAPLEüdÉü ;ffi;, representadopor súeleú Riserno DE oLrvErRA,E F MOURA sERVIÇos DE^coNSTRUÇao snÊir. ãpresentado por enir-sor.r r-út2'óos snNros souzA.\MAZoNIA NEGocIos coNSULToRiA ai§eisônr"e E sERVICos LTDA, represenrado por MARCET_.' ENRIQUE LIMAvAZ' J' R-?E-BRITO ruNlônÉrúil, representado por JANIA RbDRIGUES Dos sANr.os' ' 
)E cASTRo' PRoNoRTE ceorecNtca fró4, ..ããp."rentante credenciado, apení enviou os envelopes de' Jocumentaçâo e proposta o trabalho a, Ãri.J" iri"i-íu-." .o, o recebimenro dos enveropes conrendo osdocumentos habilitâtórios e as propostas de preços 

" 
o."*ir,i*"n,o d" *.i;;;;;;; j;riii" p."..nçu das licitantespresenres à sessão. Em seguida foiam:*l-.::; 

"nu"top.r'Lnt"rdo os documerto; ;;. ;;.rr. rubricados peros' membros da comissão e pelos representantes presentás. Após a análise a" ,àa"-a*rrr"rtação das licitantesDartlcipantes do presente cert:me'.a comissão conclri, qr" denÍre a documentação da Iicitante pRoNoRl..IEoTECNICA LTDA estava ausente os documentos seguinies: 
.p.g.uq 

d" inscrição ró cuda.tro Nacional de pessoarrídica lcNpJ) exigido no irem 25.2.r d" 
"Jii",'õJ;;;çào au ricit,nre'à; i;;. p;;;;;;,edio do profissior*ricnico exigido nesre editar, devidamente .'"d;i;;;;;;;;,e rimayilolio3 

9(JlàJrri"i.i á«r,obrâ(s) e de que e'retentora de todas as informações relativas à rru 
"*".rçáo; 

,nexo fv-B a" raiiír t."à"iã je Declaração) exigida1::^l::L,^2^s:rs do ediral, Decraração r"-.";;-;;i;'ri;iü*. .orprourndo que recebeu todos os riocumerros,ecessarros ao cumprimento do objeto desta coNôORRÉNCIA; aneio lv-c 1.ra"i" a" iectaraçâo) exigida noitem 25.3.6 do editat, Dectaração, observa.l.s 
", 

p;;lid;à; cabjveis, da ,ü;;;iê""t;e fato inpeditivo dahabilitação (exigível somente em caso positivo); 
"o""o 

ú-»(,nouelo de Declaração) exigida no item 25.3.9 clo'citat. Dectaração da ricitante de que não p"rrri ;;:;; q;ua.o a. p..rort-";;;;;;ã;í .'J,r"r,.no, dc r8 (de.,oiro)' j ros em trabalho notumo. perigoso ou in_sàlubre e de I 6 riezesseis i ,,,"r ;; ;l;I;;;;i;;bdil sa Ir o r:a corrd içà, Jc' prendiz' nos termos do inciso 
Y 9o u1. 27 da Lei r" 8.àâ6191 anexo IV-E lmoaeio ae lectaração) exigida no itenr25 310 do edital, Declaraçâo de Inexistência d" s";i;;;;;;" euadro pessoal da Empresa Liciranre, anexo vr doedital exigida no item 25 3.1 1 do. edital 

" 
uurunço-futiiràniar e àemonstraçõ"; ;À;i;; irrrinio exercício social' tendo em vista que mesma também nao 

"orp-uu'ut.uàl áã ao"u*"ntos. q.ue se enquadra como microempresa oue-mpresa de pequeno portel por esses motivos a comissão PÃanente de Licitação a I)eclara Inabilitada; as demaisllcltanles por terem atendido todas as exigências contida, no'irr.trr,r.nro .onuo.riori"-r-êin1irra" de l-icitaçdo as)eclara habiritadas' quais sejam: c M sEivrÇos óÉ úii.apr-eNAcEM LróÀ. Ê e úôuna sERVrÇos Drl

flX#il3'a.t;:[:i:1: 
o" empresa para construção de escoras municipais, para atender a demanda do Funrro

ROD. TRÀNSANTAZONICA C/ IO:RUA ANEXO AO GINASIO ]UUN
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FUNDo MUNICIPAL DE EDUcAçÃo

STRUÇÀo EIRELI, AMAZONIA NEGOCÍOS CONSULTORI A ASSESSORIA E SERVIC OS LTDA, J. R.
)E BRITO JUNIOR EIRELI. para o cumprimento do art. 109, Inciso Ieal,'.dministrativos ínea "a" da lei de Licitações e Contratosn" 8.666/93 e alteraçõe s vlgentes, a timação do resultado da abertura e analise da habilitagão será

lnêita mediante publicaçáo na imprensa oficial, de aco rdo comosl"daL er supracitada. para constar lavrou-se a
presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes presentes.
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. Presidente GLEICIELY RÀMOS DAVIIA
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PARTICIPÀNTE (S) DO CERTÀME

{ 
C M SERVIçOS DE TERRAPLENAGEM I,TDA

. E F MOURÀ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRETI

. 
ÀMAZONIÀ NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICO

\.r. R. DE BRITO ,tuNroR ETRETI

. 
PRONORTE GEOTECNICA LTDA
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