
Estâdo do Pará
GIO\IERNO MIJNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MI'NICIPÀL DE EDUCAÇÁO

ÀTA DA SESSÃO DE JULGÀMENTO DAS PROPOSTAS

PROCESSO LICITATÓRIO N" OO4/2017 -TP

Observação 3 : A sessão após resultado da habilitação, foi suspensa para continuidade no dia 02101/2018 as l0:00 hs

Aos 02 de janeiro de 2018 as 10 hs, reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) FUNDO MIINICIPAL DE

EDUCAÇÃO, estândo presentes os membros: CLAUDIA MARILIA ASSIS ALVES - Presidente, ARLENE VIEIRA
rrrAS - Membro, ARIELE DO VALE DE SOUSA - Membro, para proceder a abertura das propostas de preços das

\.,Í1ntÊs húilitâdas no processo licitatóio a.\Ml2Ol7-TP, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como

objeto a Contratâção de empresa especializada para execuçào de perfilação de poços semi-artesianos para atender as

neiessidades de abastecimento de água nas instalações escolar.es previstos nos projetos anexos do editat, de acordo

com o tenno autorizativo do Fundo Municipal de Educação.. À presente abertura compareceram as licitantes: R & J

CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME. O trabaiho da Comissão iniciou-se com a abertuÍa dos envelopes contendo as

proposta.s das licitantes habilitadas. Concluída a abertura dos envelopes de propostas de preço e o devido exame dos

mesmos, passou-se ao julgameuto tendo em üsta' o critério editalício de MENOR PREÇO, onde constâtou-se que o

participante R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME foi vencedor em todos os itens. perfazendo o valor total de RS

778-725,79(SeÍecenÍos e Setenta e Oito Mil, Setêcentos e Vinte e Cinco Reais e Setentâ e Nove Centavo. A
propo§ta No 001 do participante M D I ENGENHÂRIA E COMERCIO LTDA EPP foi desclassificada pelo seguinte

motivo: INA.EIILITADA. Dada a palavra aos presentes, dela nenium fez uso, e todos, quando perguntados pelo(a)

Presidente se abriam mão do eventual dkeito de recurso, disseram sim. Nada mais havendo a ser tratado, a(o)

Presidente da Comissão de Licitação agra.deceu aos presentes e suspendeu os trabalhos para lawatura da ATA, que

lida e estando todos de acordo, pede a Presidente que todos assinem.
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