
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL Dtr] IT'AITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DI.] I'TAITUBA

ATA DA Sf,SSÃO DE HABII,I'I'AÇÃO

OBJf,TO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para recuperação e complementação de 22 KM
da Estrada Nova Olinda com reforma das pontes e colocação de bueiros no Município de ltaituba-PA.

Aos 09 de Outubro de 2018, reuniu-se a Comissão de LicitaçÕes da(o) l'REFEI'IURA MUNICIPAL Dtl IIAITUBA,
estando presentes os membros: JOSE DE RIBAMAR ALMEIDA E SILVA - Presidente, CLEANE DA SILVA
SANTOS - Membro, GLEICIELY RAMOS DAVILA - Membro, para proceder a abeúura referente ao processo

licitatório no 014/2018-TP, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a Contratação de empresa

especializada em engenharia civil para recuperagão e complemenlaçào .de 22 KM da Estrada Nova Olinda com

reiorma das pontes e colocação de bueiros no Município de ttaituba-PA. A presente abenura compareceu a licitante:

WT ENGENHARTA & CONSULTORIA LTDA - ME, representada por JEISON WENDELI. DE ARAUJO SOUSA.

O trabalho da comissão iniciou-se com o recebimento dos etrvelopes contendo os docuntentos habilitatórios e a

proposÍa de preço e o recolhimento da assinatura, na lista de presença. da licitante presente à sessão. Em seguida foi

aberto o envelope contendo os documentos e os mesmos rubricados pelos membros da comissão e pelo representante

presente., Após a análise de toda documentaçào da licitante participante do presente certame, a Comissão concluiu
que ESTÁ HABILITADA para a segunda fase do presente ceftame, por ter atendido todas as exigências contidas no

instrumento convocatório, a licitante: WT ENGIINHARIA & CONSt, t.'lORlA LTDA - MIl.

Para constar, lavrou-se a preserlte ata que vai assinada pelos mernbros tla Cornissão e pclos representantcs prcsetrtes
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