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PROCISSO LICI'TATORIO N" O()7/2O I S.I-P

Aos 28 de Agosto de 201 8, reuniu-se a Conrissão de Licitaçõcs da(o) A PREFEITI.IR MLINICIPAL I)E
ITAITUBA, estilndo presentes os membros: JOSE DE RIBAMAII ALMEIDA E SILVA - Presiderrtc. Cl-lrANE I)A
SILVA SANTOS - Mernbro, GLEICIELY RAMOS DAVILA - Membro, para proceder a abeftura clrrs plopostas dc
1reços das licitantes liabilitadas no processo licitatório n" 007/201S-TP, na nodalidacle TOMADA DIr PREÇOS,

\4ue tem conro objeto a Contratação de empresa especializada para execução de estudos e projetos de engenharia
viária, necessários à implantação do Corredor Viário - Ecológico no Município de ltaituba-PA.. A presente abertura
cornpareceÍam as licitantes: WT ENGENI{ARIA & CONSULTORIA LTDA - ME. O trabalho cla Conrissão iniciou-
se com a abertuÍa dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas. Concluída a abeftunr dos cnvelopes
de propostas de preço e o devido exanre dos mesmos. pâssou-se ao jLrlgamento da plrposta de preços oíêftado pcla
licitante Wl- ENCiENHARIA & CONSULTORIA L'IDA - ME no valor total de IIS 49.474.08(Quarcnta c Nove l\,lil.

Quatrocentos c- Setenta e Quatro l{eais e Oito Cerrtalrrs). Continuando os trabalhL.)s, vclillçir-sc .lu( l ph)po\tir
apresentada não excedeu ao valor estimado pela Adrninistração de R$ 49.999,78 (QLrarenta e Nove l\4i1. Novccentos e

Noverta e Nove Reais e Setenta Oito Centavos), pelo qLre 1ôi aceita pela Conrissão de Licitação, r,isto qLre alenderr o
critério edilício de menor preço. Dada a palavra a Iicitante presentc, dela rrão lcz uso. e qLrando pcrgrrntado pclo
Presidente se abria mão do eventual direito de recurso, disse sirr. Nada urais havendo a ser tralado. a(o) Plcsiclente ila
Conrissão clc Licitação agradeceu aos plesentes e suspenderr os trabalhos para lavratura da Al'4. qrrc lich e csrando
todos de acordo. pede a Presidente que todos assinenr.
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