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Respeito, lilialogo e Trabalho 
	 Comissão Permanente de Licitações 

Ata de Abertura da Sessão 

Às 08:00 horas do dia 11 de Agosto de 2020 na sede da prefeitura avenida 14 de julho n° 12 centro, 
reuniram-se na sala de licitação a comissão de licitação, e representante da Defesa Civil Michael 
Vanbastein Juliào da Silva e os participantes/representantes das empresas SPE Engenharia LTDA 
CNPJ:04.125.333/0001-06 representada pelo senhor IGOR LUIS CORREA BITTENCOURT e a 
empresa J.A MOURA Construtora LTDA CNPJ:26.995.235./0001-54 representada pelo senhor 
CLEITON ANOTNIO DA SILVA. O presidente iniciou a sessão agradecendo a presença de todos e 
esclarecendo os procedimentos do certame conforme legislação vigente. Encerrada a fase de 
credenciamento todas as empresas foram credenciadas. Ato continuo passada a fase de habilitação 
após a analise, carimbo e rubricar das documentações apresentadas pelas licitantes, a comissão 
perguntou se havia algum questionamento sobre a documentação. O representante da empresa SPE 
Engenharia LTDA CNRI:04.125.333/0001-06. IGOR LUíS CORREA BITTENCOURT fez o 
seguintes apontamentos ao analisar a documentação da empresa J.A MOURA Construtora LTDA 
CNPJ:26.995.235./0001-54: "A empresa J.A Moura Construtora Ltda. não apresentou capacitação 
Técnica-Operacional(vide item 30.3) a, conforme o mínimo solicitado para efeitos de capacitação 
das parcelas maior relevância técnica, são elas: Item:02, "fornecimento e cravação de estacas 
metálicas tipo trilho TR 68" — 204,00m; 05 "guindaste hidráulico autopropendido sem lança 
telescópica capacidade de 30(toneladas) Ton" — 20,00 h: 04 -concreto usinado bombeado 25mpa" 
60m3  .Feriu também, o item 30.4 capacidade técnico profissional das mesmas parcelas. Não 
obstante, apresentou apenas e tão somente uma declaração sem valor legal algum-não sendo 
considerada corno certidão de acervo técnico, ou seja, não cumprindo os requisitos mínimos 
relativos ao capitulo 30 " documentos relativos a qualificação técnica'. Diante dos apontamentos 
impetrados pelo representes, a comissão de licitação acata as argumentações e decide suspender o 
processo de habilitação para analise dos documentos e parecer jurídico. Informaremos todos as 
participantes via e-mail 
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or L is Correa Bittencourt 
Representante Spe Engenharia Ltda Cnpj:04.125.333/0001-06 

Cleiton Antônio da Silva 
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Miéfiael Vanbastein Julião da Silva 
Engenheiro da Defesa Civil 
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