
l,studo do Pará
GOvERNO NI IIN IC I P,,\L DE I1-AI'I'I.]8,\
PR [-[ [.I1 t ltt \r L \ lC l lJ.\ L DE ll .\l'l't u.\

/<.
/.':

.\'t .\ D.\ sESS.\() l)l- Jt t.(;-\\l t-\1 o D.\s PRoPos I \s

PROCESSO LICITÂ'I ORIO \' OO] 20 I 8.CP

Aos 02 de agosto de 2018, reuniu-se a Comissào de Licitações da(o) PREFEITURA \,IUNICIPAL DE ITAI1UBA,

estando presentes os membros: JOSE DE RÍBAMAR ALNIEIDA E SILVA - lrrcsidentc, CLEANE D,'\ SILVA

9, SAN"IOS - Membro. GLEICIELY RAMOS DAVILÂ - lVlernbro, paÍa procedcr a abeüurâ das propostas dc preços

das licitantes habilitadas no processo licitatório n" 001,201S-CP, na modalidatle CONCORRENCIA. quc rcrlt corno

objeto a Contratação dc sen iços espccializados em engenharia civil para execução dr.' obras de pavimentaçào de vias

urllanas em revestimento aslãltico na crdade de ltaituba.. Â prescnte abertula compaleüetam ls licitantes: TDL

AReUITEI'URA E CONSI'RUÇÀO EIRELI. O rrabalho da Comissào iniciou-se com a abertura dos envelopes

contendo as propostas das licitantes habilitadas. Concluída a abertura dos envelopes tlc ptopostas de preço e o devido

exame dos mesrnos, passou-se ao julgamento tendo em vista o criterio cditalicio dc IVIENOR PREÇO. onde

constatou-se que o participante TDt. ARQUI'f tTTURA L. CONSTRUÇÃO EIRET-l Íbi vencedor no iterr 00001 ,

perÍàzendo o valor total de R$ 3.05 7.749.45(Três Milhões. Cinquenta e Scte Mil, Seteccfltos e Qualenta c Nor e Rc'ais

e Quarenta e Cinco Centavos). Dada a paluvra aos presentes, colrlo a licilrntc -l'DL ÂRQUITEI-URA E

CONSIRUÇÀO EIRELI não credcnciou rcprescntante e as denrais Iicitantcs nào eollrpdreceratn abre-se o prazo

reculsal de 5 dias uteis a contar da sua publicação do seu lesultado no Diário Otlcial. Nada ttrais hat'ettdo a ser

tratado, a(o) Presidente da Conrissão de Lrcitação agradeceu aos presentes e suspendcu os trabalhos para lar.r'atura da

ATA. que lida e estando todos de acordo, pede a Presidente qu!'todos assinem.
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