
Estado do Pará

GOVIRNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA NIUNICIPAL DE ITAITUBA

ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇAO

Aos 18 de Juúo de 2020, reuniu-se a Comíssão de Licitações da(o) PREFEITURA MI.INICIPAL DE

..,, ITAITUBA, estando Presentes os membros: GLEICIELY RAMOS DAVILA Presidente, ARLENE

VIEIRA DIAS - Membro, CLEANE DA SILVA SANTOS - Membro, Para Proceder a abertura referente ao

processo licitatório no 00412020-TP, na modal idade IOMAI)A DE P1{EÇ OS, que tem como objeto a

Contratação de emPresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas cornpletas dos reservatórios

elevados e cinco tomelras, para atender a demanda clo Município de ltaituba-PA A presente abertura

compareceram as licitantes: R & J CAMPOS SERvtÇ OS LTDA ME, rePresentado por RUBERVAL

VELOSO CAMPOS, MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI. rePresentado Por JANIA RODRIGUES

DOS SANTOS DE CASTRO. C H S SOARES EIRELI. representado Por VANDERLEI DOS SANTOS. O

trabalho da comissão iniciou-se com o reoebimento dos envelopes contendo os documentos habilitatórios e

as propostas de Preço s e o recolhimento da assinatura na lista de presença das licitantes Presentes à sessão

Em seguida foram abertos os enveloPe s contendo os documetltos e os mesm os rubricados Pelos membros da

comissão e Pelos rePresentantes Presentes. APó s a análise de toda documentação das licitantes ParticiPantes

dopresente ceÍtame, a representante da emPresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI questionou que a

empresa CHS SOARES EIRELI aPresentou o acervo de número 1783/2019 no qual não foi identificado a

atividade de Perfuraç ão de Poços; o acervo de núnero 2133 6712020 foi anexado duas vezes' Já o

representante da emPresa CHS SOARES EIRELI aPresentou os seguintes questionamentos: a empresa R&J

CAMPOS SERVIÇOS LTDA, rePetiu a CAT de n" 21362512020 três vezes; deixou de aPresentar a CND

dentro do enveloPe conforme solicitado no CRC; apresentou certidão do CREA da emPresa sem

consistên cla, pois apresenta em seu quadro de resPonsável técnico o geólogo que não faz mais Parte de seu

PROCESSO LICITATÓRIO N" OO4/2020-TP

oBJETo:Contrataçãodeempresaparaperfuraçãode.poçossemiartesianoscomestrutuÍascompletasdos
reservatórios elerudo, 

" 
.inro'ãã"iiur, p*u ut.ra., a dámanda do Município de Itaituba-PA'

uadro funcional. DePois de registrados os questlonan.) entos a Comissão sttsPend eu a sessão Para análise dos

ão remarcando a Íeabertura <lo certame Para o 22 de juúo de 2020 as 15q
questionamentos e documentaç

020 às 15 horas a Comissão aPós analisar os quest ionamentos feito sobre a
horas. No dia 22 de juúo de 2

empresa R&J CAMPOS SERVI ÇOS LTDA conferiu que a. Certidão MuniciPal foi apresentada juntamente

com os documelltos referente ao credenciamento da licitante' pelo que foi aceita, haja vista que as

informações que esta Comrssao pretendia extrair dela, já teria obtiào no momento do credenciamento, qual

seja que a licitante está regul ar com seus tributos muntctPats' para tanto, tambént, tem o alcance dos

ar no 123 l2OO6 e alterações
báneficios expressos no art'

UENO PORTE; já em relação ao

v1g entes, atribuídas as MICRoEMPRESAS E EMPIT.ESAS DE PEQ

CREA apresentado com dois geólogos, sendo(l) o Sr. FRANCOIS LAYDAN MENDES DA SILVA C ST.

LE DE MILLE DE LIMA BARRETO' conforme documentação em anexo a emPresa declara

42. da Lei ComPlement
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que o seu responsável técnico é o Sr' MAYKE WILLE DE MILLE DE LIMA BARRETO onde a mesma

apresenta acervos técnico apenas dele; constatou-se, também, que a empresa apresentou o cAT de no

21362512020 duas vezes, p"n-t uãtp** R&J CAMPOS SERVIÇOS LTDA está HABILITADA no

certame e apta, segundo o seu acervo, a participar em love lotes' No que diz respeito a documentação da

empresa CHS 5OARES grnrr-i a..r.à upr"i.nta o CAT de n" 21336712020 duas vezes e o cAT de n"

2|3l4Tl2o2osemAKl.estandoincompleto,portantoamesmaestáHABILITADAnocertameeapta,
segundo o seu acervo, a participar etn d'ois lotls Já 1-"llt"tu MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI

apresentou toda ao"u-"ntuçao ãrigúa, estando assim^HaÉILITADA para participação em todos os lotes A

Comissão entendeu " "on"tuir-q'uãil 
rl"ii"nt"., R & J CAMPOS SÉRVIÇ.S LTDA ME, MAGEPLAN

SERVICE E LOGS EIRIú,' õ 
-u S sOn«es EIRELI, pelos documentos apresentados, estão

HABILITADAS e aptas a participarem somente dos.números de lotes que seus acervos permitem' Quando

;;.;;;d";"i, preria"nte da càmissão se eles licitanres teriam intenÇão de interpor recurso ou recorrer

àeste resultado todos ficaram em silentes'

para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da comissão e pelos representantes
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