
ATA DA StrSSÃO DE JULGAMf,NTO DAS PROPOSTAS

PROCESSO LICITATÓRTO N" OO2l201S.CP

Aos 04 de Julho de 2018, reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) FLNDO MLNICIPAL DE EDUCAÇÃO'

"riunào 
pr"."nt". o, ,"'niro., J9SE DE RIBAMAR ALMEIDA E SILyA - Presidente, CI-EANE DA SILyA

'NTOS 
- Membro. GLEICTÉLiúúóS OAVfa - Membro, para proceder "-{"-1Y19T 

propostas de preços

Yr ii"i""",.r"r,";tlt;;d;; processo licitatório no 002/2018-cP, na modalidade CONCoRRENCIA' que tem como

objeto a contrataçao ae emp..sa 
"rp""iutiruau 

em engenharia civil para reforma da- Escola e revitalizaÇão da

arquibancada e piso, e 
"oru"'çãã 

auiàu-"*to au quuaã da Escola Esiadual de Ens' Médio "Professora Maria do

Socorro Jacob", localizada nu Cidud" de Itaituba À presente abertura compareceram as licitantes: CM & E!'

C.MERCTo E SERVICo LT'DA -úE, ú. n. p. venQuES_-ME, TUPUIU CoNSTRUÇÕES. E SERVIÇoS LTDA'

iJõõNsinu-úô crviie óena§ op PAVIMENiAÇÃg EIRELI. o trabalho da Comissão iniciou-se com a

aberlura dos envelopes o. propãrtur à. preços, julgamento, desclassificação e classificação dos ticitantes habilitados

Abertos os envelopes . 
"*u,rinàão, 

nt p-porin, dã p..ço. dos lioitantes foram constâtaclos: Que a empresa W R P'

MARQUES_ME nâo anexou . rru proporiu de preios o r.elatório de composição de preços item a itenr. referente à

plarrilha orçamentaria, a"rut"nclenào a exigência do iten 
^32.12 

do cdital c apresentoLl o clol.lograrna Íjsico-financc'iro

em desacordo "o, o ,roa"ro 
'1unã--iit"-.ronogru*a 

físico-financeiro do edital) disPonibilizado pela Prefeitura

Municipal. Em detrimento das dàsconformidades detectadas na proposta da licitante. a comissào tle Licitação declala

como DESCLASSIFICADA, "ã. ""r," 
no item 43 e subitem +3.á do edital Conl-inLtatrdo os trabalhos' a Comissão

àà-li.i,"ça" pussu a 
"rurinu,. 

u froposta da licitante CM & E^F COMERCIO E SERVICO LTDA -ME e .onstata sua

conformidade com as e*igênciai iá eaitur; em seguindo a Comissão de Licitação passa a exatninar a proposta da

Iicitante TUpUIU CONSTRUÇóES E SERVIÇOS LTDA e constalada sua conformidade com os reqr'risitos dg:!i"l
Pelocumprimentodostermosdoedital,emrelação-aspropo§tâsdepreços,aslicitântesCM&EFCOMIIRCIoE

tRvtco LrDA -vre . ruiÜiÜ'êôi.iirnÜçOes E sERVIÇdS LrDA. são declaradas cLASSIFICADAS

Yontinuando os trabalhos, a Comissão de licitaçãó registra o preço ofertado pela licitante CM & E!'COMERCIO E

SERVIC6 LTDA -ME, r" 
""rãi 

giãu"r áe R$ I .627.8"96,87(Üm laitnao, Seisceltos e VinÍe e Sete Mil' oitocentos e

Noventa e Seis Reais e oitenta E'i"i" ô"ntoror, clasiificarlo em primeiro lugar. Ent seguida registra-se o preço

gtobat ofertado pela ticitanle iti'üiüCor.rórnÚçÕEs r SERVIÇgS LTDA, no valor total de Rli 1 635 076'14

(Um Milhào, Seiscentos. rrintu 
" 

óin"o Mil, Setenta e Seis Reais e Quatorze Centavos), classificada em segundo

lugar. Registrados os preços 
"i"n"a".'p"f"t "npr:esas 

classilrcadas e detectados o Criterio dc Menor Preço Global e

aceita, a Comissão de I-icitaçao dectaia'a ti"ita,ite CM & EF COMERCIO E SERVICO L'fDA -ME como vcnoed.ta

dalicitação.continuandoostrabalhos,édadaapalavraaospresentes,clelanenhurnfezttso'etodos'quando
perguntados pelo(a.1 presi<.lente r" 

"úri"á 
mão .lo evà,tual direito de recurso, disseram sirn. Na6a mais harendo a ser

tratado, â(o) Presidente da comissão de Licitação agradecett aos presentes e suspendett os tratralhos pal't lavrâtufa da

ÂíÁ, q.," fíor. estando todos de acordo, pede a Presidente que todos assinenl'
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PTESidENtC JOSE DE Rl BAMAR ALMEIDA E SILVA

Membro CLEANE DA SILVA SANTOS
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