
ADf,NDO DE ATA DA SESSÂO DE JT]I,GAMENTO DAS PROPOSTAS

PROCESSO LICITATÓRIO N" OO4/2020-TP

^ 
TP 00412020-TP teve como resultado de julgamento de proposta o que foi tratado e

representado na ATA DA SESSÃO ORIGINAL, conforme ranscrita: "Áos 23 de Junho de
2020, reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) do Município de líailuba-PreÍeitura de
haituba, estando presentes os membros: GLEICIELY RÁMOS DAVIIÁ - Presidente,
ARLENE YIEIRA DIAS - Membro, CLEANE DA SILVA SANTOS - Membro, para proceder a
abertura das propostas de preços das licilantes habilitadas no processo licitatório n"
004/2020-TP, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a ConÍratação de
empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos
reservatórios elevados e cinco Íorneira, para atender a demanda do Município de

Itaituba-PA. À presente aberíura comparecetam ds licitaníes: R & J CAMPOS SERVIç:OS
LTDÁ ME, representado por RUBERT/AL VELOSO CAMPOS, MAGEPLAN
SERI/ICE E LOGS EIRELI, representado por JANIA RODNGUES DOS SÁNTOS DE
CASTRO, C H S SOARES EIRELI, representado por VANDERLEI DOS SANTOS. O
trabalho da Comissão iniciou-se com a abertura dos envelopes contendo as propostos dos

licitanles habilitadas. Concluída a abertura dos envelopes de propostas de preço e o devido
exame dos mesmos, foi constatado que todas as propostas das liciÍantes esÍavam em

conformidades com o edital. Continuaado os trabolhos, passou-se ao julgamenlo tendo em

vista o critério editalício de MENOR PREÇO, onde constalou-se que o participante R & J
CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME foi vencedora no(s) lotes: II com o valor de R$ 108.580,57,

IV com o valor de R$ 108.580,57, VllI com o valor de RS 108.580,57 e X com o valor de N
108.580,57, perfazendo o valor total de R$ 434.322,2\(Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil,
Trezenlos e Vinte e Dois Reais e l/inte e Oito Centavos): MAGEPILIN SERVICE E LOGS
EIfuELI foi vencedoro no(s) lotes: I com o valor de R$ 109.312,46, III com o valor de R8

109.312,46, V com o valor de R$ 109.312,46, VI com o valor de R$ 109.312,16 e VII com o
valor de R$ 109.312,46, perfazendo o valor toÍal de R$ 516.562,30(Quinhentos e Quorenta e

SeisMil,fuinhentoseSessenlaeDoisReaiseTrintaCentavos)eCHSSOARESEIRELIfoi
vencedora no lote IX com o valor de R$ 107.887,17 (Cento e Sete Mil, Oitocentos e Oitenta e
Sete Reais e Dezessete Cenlovos). Dada a palavra aos presentes, dela nenhtm fez uso, e
todos, quando perguntados pelo(a) Presidente se abriam mõo do eventual direiío de recurso,

disseram não. Nada mais havendo a ser tratado, a(o) Presidente da Comissão de Licitação
agradeceu aos presenÍes e suspendeu os trabalhos para lavratura da ÁTÀ, que lida e estando

todos de acordo, pede a Presidente que todos atsinem."

Após a publicação do Resultado, Adjudicação, Homologação e Contrato, foi detectado um

equivoco na propostâ da licitante C H S SOARES ElRELl, qual seja: Na planilha de apuração

de preços, ou sej4 planilha orçamentária o valor apurado é de R$ 107.878,17 (Cento e Sete

Mil, Oitocentos e Setenta e Oito e Dezessete Centavos) e na pÍoposta resumida o valor é de

R$ 107.887,17 (Cento e Sete Mil, Oitocenros e Oitenta e Sete Reais e Dezessete Centavos)l

ao ser questionada a licitante esclareceu que o valor correto é o representado na planilha de

orçamento, no valor de RS 107.878,17 (Cento e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Oito e

Dezessete Centavos), pelo que, na ocasião, foi corrigida pela licitante a proposta resumida.

Nada mais havendo a ser tratado, a(o) Presidente da Comissão de Licitação agradeceu aos

present€s e suspendeu os trabalhos para

pede a Presidente que todos assinem.

lavratura da ATA. que lida e estando todos de acordo,
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