
OBJETO: Contratação de empresa paÍa €xecução de perfuração de poços tubular semiartesianos'

í"ãã,"ra". . a".anda do Município de ttaituba-PA'

PROCESSO LICITATÓRIO N' OO3/2020-TP

representantes presentes

ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

NOME

GLEICIELY RAMOS DAVILA

ARIENE VIEIRÀ DIAS

CLEANE DA SÍLVA SANTOS

Aos 14 de Abril de 2020, reuniu-se a Comissão- de Licitacôes da(o) PREFEITURA

MUNICIPAL DE ITAITUBA' *;;;;;;;";os membros: GI EICIELY RAMOS DAvILA -

presidente, ARLENE VIEIRA Düó"- ü;;;cirane' oe^stt-vA sANros - Membro' para

oroceder a abertura rererente '" ;o".;#ii::;;'-'o ,;t-'j:11"t]t-rP' 
na modalidade ToMADA

br pngÇos. que lem como obieto a Contratação de empresa parâ execuçâo de perfuração de

;;, ;üil ;.i**iT:::,t*,'.:'f f ,l*U'*l l",$'tãg?il)f ff : :iç$ffi
lTHtiiTütr"ffi §'ll§lã-;-.^õ"r.t&:*{:'*Xt,,:,,h""T:'*''.:J
reoresentado por JANTA *o''iãÜtõ"õoi^'snNios DE cAsrRo o trabalho da comissão

inlciou-se com o recebiment oà'ããc,p* tontendo os documentos habilitatórios' propostas de

preços e o recolhimento o^ 
'*l"""ilàt' 

í" iitáã" pà*"ç" das licitantes presentes à sessào Em

sesuida foram âbertos os 
"^";'üp"t 

;;;;Ã os' documentos e os mesmos rubricados pelos

-ãmbros da comissão " 
p"tot 

""p"t"ntantes 

presentes 
"Anós 

a análise dos respectrvos

documentos ficou constatado"';;"';"Ú;;; 
'vecepl-nu sERvlcE E LoGS EIREI'Í

aoresenrou os dôcumentos a. rl"tirrâçàà'ã"'l.oão .o. os reouisitos prelistos no edital'

Continuando os tr"b"tttot' putto'-lã'u 
"Jnntuçacl 

dos documentos du t'uuitituiao da liciunte R&J

õnnrpossERvrÇosLrDA'q:;:'";ilil;;;;1;:.::d,::n'""#[::'n*ã";ft :il::
,"ori.lãt ão 

"oior, 
contudo' registra-se que acervo.t*'::.;ã"';'í;;ia.+.t"utin"" u.z q,'

;;:;;;";;;Fcipação da emnresa com 2 (dois) lotes' segu

exprssa: As exigências ooo"!ti"""'iáà""i'l a" editil em relação a comprovação de

acervo técnico terão de ser ;";;J;; ;" ":"1-"-::i: "úmero 
de lotes pretendidos pela

licitânte, por exemplo, t" " 
Í"ioot" âpresetrtâr proPostâ' apenas' para um lote' o âctrvo

tecnico seú corr€spondente " "iããu 
t'p"'io"; caso contrário terá que apresentar' lâmDem'

para os demais lotes: isso tilt#q'J; i'clgn91ef-l;e apresentâr' em seu acenor os

[uantitativos.e :"T*1-"-1""*i;;";,"ruií*;lfrffi^$:J:":".'-t"'ff"+'iii+.TX':
Comissão de Licitação cons«

certame, nas condições a"t"á"i'iuãt'""i'u' q*nao 
-pog'ntado 

se auriam mão da intençào de

intemosição de recurso' t"o"'1"*H*"t"ã,n-ã 'iren"L' 
f"to q" assinaram um Termo de

ij""rãt"tã"H n"núncia do resultado da Habiliução

Para constâr' lavÍou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e pelos

ASSINATURÀ

FUNÇÃO

Presidente

Menbro

Membro

PARTICTPANTE (S) DO CERTAME

R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME

MAGEPLAN SERVÍCE E ]'OGS EIRELI
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