
Estado do pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATA DA SESSÃO DE HABTLTTAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N' OOI/2020-CP

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para conclusão da obra de construção de uma creche tipo B
no Bairro Bom Jardim-Municipio de Itaituba.

V Aos 09 de Março de 2020, reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
ESIANdO PIESCNTES os membros: GLEICIELY RAMOS DAVILA . Presidente, ARLENE VIEIRA DIAS . Membro,
CLEANE DA SILVA SANTOS - Membro, para proceder a abertura referente ao processo licitatório n 0Oll2OZ0-
CP, na modalidade CONCORRÊNCIA, que tem como objeto a Contratação de émpresa de engeúaria civil para
conclusão da obra de construção de uma creche tipo B no Bairro Bom Jardim-Munícipio de Itãituba.. À presànte
abertura compareceram as licitantes: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, representado por
ARILSON LUIZ DOS SANTOS SOUZA, JOSE DA SILVA BRITO-EPP, representado por VaNbfnut nbS
SANTOS. 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 Íbram abertos os envelopes contendo os documentos e os mes mos rubricados pelos membros da comissão e
pelos representantes presentes. Após a análise de toda documentação das licitantes participantes do presente
certame, a Comissão concluiu que a empresa E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO fmEft BSfÁ
HABILITADA por ter apresentado todos os documentos de habilitação, conforme disposto no edital. Já a empresa
JOSE DA SILVA BRITO-EPP foi DECLARADA INABILITADA, por apresentar o ACERVO TECNICO
incompleto e aquém ao solicitado no edital, divergente dos itens 25.3.3, alíneas a, b e bl do edital em julgamento.

Obscrva-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, de acordo com os termos do aÍ. 109, Inciso I, alínea "a" da Lei n" 8.666/93

a _e 
alterações vigentes, a contar da assinatura do presente resultado, para a licitante, não concordando com o presente

-resultado, ingressar com recurso. Ficando em poder da comissão os envelopes de proposta de preços fechados ate o
transito em julgado.

Para constar, lavrouse a presente ata que vai assrnada pelos membros da Comissão e pelos representantes presentes

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

NOME ASSINÀTURÀFUNÇÀo

PTeSidente GLEICIELY RÀMOS DAVI LA

Membro ARLENE VIEIRÂ DIAS

CLEANE DA SILVA SÀNTOSMembro
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Eslado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO MUNICTPAL DE EDUCAÇÀO

PÀRTICI PANTE (S) DO CERTÀME

E F MOURÀ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÀO EIRELI

JOSE DÀ SILVA BRITO.EPP
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