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COMISSÃO PERMANENTE DE LIC ITACAO

ATA DA SESSÃO
cREDENCTAMENTO. HABtLtTAÇÃO

i (JMADA DE PREÇOS No 005/2023

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às 0g.37
(nove horas e trinta e sete minutos), na sede do Poder Executrvo do Município de
Juruti. Estado do Pará, situada na cidade do mesmo nome, na Rodovia Translago,
Pa 257, km 0í, s/no, Bairro: Nova Jerusalém-CEP: 68.170-000. reuniu-se a Comissào
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juruti. nomeada pela portaria no
006/2023-PMJ/PA, constituída pelos Senhores, Cosme Sousa Ferreira, Kátia
Vidinho dos Santos e Gabrielle Stephanie Xavier Soares, membros titulares. sob a
presidência do primeiro, para abertura da licitaÇão supra epigrafada, encarregado de
drngir e lulgar o Processo Licitatório, na modaiidade Tomada de preços no
005/2023, destinada a selecionar a melhor proposta para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA CAPACITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA
POLIESPORTIVA NA VILA DE TABATINGA NO MUNICíPIO DE JURUTI PARA
ATENDER AS NECESSIOADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TNFRAESTRUTURA, CONFORME CONDTÇOeS pnevtsTAs No TERMO DE
REFERENCIA E SEUS ANEXOS, QUE TNTEGRAM ESTE ED|TAL, devidamente
i-,(rtilrcado no Diário oficial da união, Jornal Diário do pará e euadro de Avisos da
: ,,rreltur.a no dia 03 de março de 2023, tudo conforme Edital e demais exigêncras da
,,.,, Federal no. 8.666i93 e alteraçÕes posteriores. Dando seguimento a sessão pelo
L ri:sidente da Comissão. onde se corrstatou a presença dos seguintes
i--presentantes. LUCTANO DA STLVA LE|TÃO CpF n" 002.937.942.35
representando a empresa CONSTRUTORA ANDRADE LTDA CNpJ no
08-872.77610001-03, ato contrnuo o presidente informa que nada foi encontrado
contra o credenciamento da empresa CONSTRUTORA ANDRADE LTDA, sendo esta
cREDENcIADA. Ato continuo presidente passou-se em segurda à abertura e analise
e rubrica dos documentos de habilitaçâo pela comissão. Após a análise realizada
pela Comissão nos documentos de habilitaÇão, constatou-se que a mesma

conômico-
. a mesma
ão torna a
procedeu-

apresentou a habilitação jurídica, regularidade fiscal. qualiíicação e
financeira e a qualificação técnica de acordo com o edital do certame. Logo
atende aos requisitos. Por esta razáo. o presidente da Comissão de Licitaç
enrpresa CONSTRUTORA ANDRADE LTDA, HAB|LITADA. Ato continuo

ertura da proposta de preÇos da ircitante habilitada no processo licitatório no 6,
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00512023, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, o Presidente da Comissão remeteu
a proposta para análise rubrica dos presentes. Ato continuo, esta Comissão iníorma
que a proposta será encaminhada ao setor de engenharia para análise e parecer
técnico, sendo o prazo definido em 01 (um) dia útil, somente após a análise do
responsável técnico da PreÍeitura, é que será definido a vencedora do certame. O
presidente informou ainda que a data para a continuidade da sessão de abertura será
no dia 2210312023 às 11h00min. Nada mais havendo disno de registro, é lavrada a
presenie Ata, que depois de lida segue assinada por todos os envolvidos no
processo

coMrssÃo DE LtctTAÇÃo

Presidente COSIVE SOUSA FERREIRA

lVlembro efetivo KATIA VIDINHO DOS SANTOS
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PARTICIPANTES DO CERTAME

UN
STRUTORA ANDRA É LTDA

CNPJ n" 08.872.77610001 -03
LUCIANO DA SILVA LEITÃO
CPF n' 002.937.942.35
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