
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO N" O1 2/2OI8.TP

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para reforma do acesso e da Praça da Paz do

Município de ltaituba-PA.

Aos 02 de Outubro de 2018, reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA,
estando presentes os membros: JOSE DE RIBAMAR ALMEIDA E SILVA - Presidente. CI.EANE DA SILVA
SANTOS - Membro, GLEICIELY RAMOS DAVTLA - Membro, para proceder a abertura referente ao processo

licitatório n" 012/2018-TP, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a Contratação de empresa

especializada em engenharia civil para reforma do acesso e da Praça da Paz do Município de ltaituba-PA.. A presente

abeÍura compareceram as licitantes: TDL ARQUITETURA E CONSTRUÇAO EIRELI, represerrtado por

FRANCINALbO AGUIAR COSTA. O trabalho da comissão iniciou-se com o recebimento dos envelopes contendo

os documentos habititatórios e as propostas de preços e o recolhinento da assinatura, na lista de presença, das

licitantes presentes à sessão. Ern seguida foranr abeftos os envelopes contendo os dooumentos s os nlcslllos

rubricados pelos membros da comissão e pelos representantes presentes. Após a análise de toda docurnentaçào da

licitante participante do presente certame, a nresma apresentou referente ao acervo apellas os subitens 1.l.l.l à

1.3.1.3 (do item 1.3 e subitens 1.3.1); e itens 1.3.2.1 à1.3.2.4 (do item 1.3 e subitetrs 1.3.2). Por-tanto, através da

conciusão dos trabalhos realizado pela corrissão permanente de licitação, ficou constatado que o acervo requet ido no

edital foi atendido parciâlmente pela citante. Continuândo os trabalhos a Comissão cotlcluiu que pelos tirtos

registrados a licitante foi tleclarada TNABILITADA. Para constar, lavrou-se a presetlte ata que vai assinada pelos

membros da Comissâo e pelos representartes preselltes

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FUNÇÃO NOME

PresidenLe JOSE DE RIBAMÀR ALMEIDA E SILVA

Membro CLEANE DA SILVA SANTOS

Membro GLEICIELY RAMOS DAVILA

PARTICI PANTE (S) DO CERTAME
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