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ROD. TRANSAM,{ZONICA C/ IO'RUA ANEXO AO GINASIO MUN

Aos 06 de Outubro de 2017, reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA,
estando pÍesentes os membros: CLAUDIA MARILIA ASSIS ALVES - Presidente, ARLENE VIEIRA DIAS -
Vembro, AzuELE DO VAIE DE SOUSA - Membro, para proceder a abertura das propostas de preços das licitantes

-hubilitudur no processo licitatório n" 001/2017-CP, na modalidade CONCORRÊNCrA, que tem como objeto a
Contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de recuperação e complementação de 21,20

Km da estrada "Norte Sul", com reforma de pontes e colocação de bueiros na zona rural do Município de Itaituba. A
presente abernua compareceram a licitante: W. R. P. MARQUES-ME. O trabalho da Comissão iniciou-se com a

abertura do envelope contendo a proposta da licitante habilitada. Concluída a abertura dos envelopes de propostas de

preço e o devido exame dos mesmos, passou-se ao julgamento tendo em vista o critério editalício de MENOR
PREÇO, onde constatou-se que o participante W. R. P. MARQUES-ME foi vencedora do certame por apresentar

proposta com valor de 558.223,oO(quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e vinte três reais) Dada a palawa aos

presentes, dela nenhum fez uso, e todos, quando perguntados pelo(a) Presidente se abriam mào do eventual direito de

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

presentes e suspendeu os trâbalhôs para lavratura da ATA, que lida e estando todos de acordo, pede a Presidente que

todos assinem.
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