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GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

PROCESSO LICITATÓRIO N' OO5/2OI9.TP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FUNÇÃO NOME

Presidente EDNICE MELO SALOMÃO

Aos 26 dias do mês de Março de 2019 as nove horas e trinta minutos, reuniu-se a comissão !e ^t-i9it19!p^aa
PREFEITi,'RA MUNICIPAL DE ITAITUBA, EStANdO PTCSENTES OS MCMbTOS: EDNICE MELO SALOMAO -

esidente. CLEANE DA STLVA SANTOS - Membro, ClptCtpt-y RAMOS DAVILA - Membro, para proceder a

X;;;;ür-p.p;;. ;; pr.çor au. licitantes habilitadas no processo licitatório n" 005/2019-TP' na modalidade

TOMADA O'e n'nAçOS, que tem como objeto a Contratação de ernpresa para execução de perfuração de 04 (quatro)

oocos semi-artesianos. para atender a dernanda da Secretaria Municipal de Ittfraestrutura do M-trnicípio de ltatubâ PA'

i*;;;;; uu"*1.u .o.pur"ceram as licitantes: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇAo EIRELI. e a E T D'

VIANA EIRELI. O trabalho da comissão iniciou-se com a abertura dos envelopes contendo as propostas das

licitantes habilitadas. Concluída a abertura dos envelopes de propostas de preço e o devido exame dos mesmos,

furroro. ao julgamento tendo em vista o critério editálício dé MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, no qual

constatou-se quJo licitante E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO ElREl,l apresentou os seguintes preços

LOTE I R$ l-01.57S,30 (cento e um mil quinhentos e setenta e oito e trinta centavos) LOTE lI R$ 101.578,30 (cento

e um mil quinhentos e setenta e oito e trinta centavos) LOTE III R$ 97.455,47 (noventa e sete mil quatrocentos e

cinquentaecincoreaisequarentaesetecentavos)eLOTEIVR$70.006,75(setentamil,seisreaisesetentaecinco
ceniuuos). perfazendo um total de RS 370.618,82 (trezentos e setenta mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e dois

centavosj. E a licitante E.T.D. VIANA EIRELI com as seguintes ofertas LOTE I R$ 103.111,00 (cento e tÍês mil

cenro e onze reais) LOTE II R$ 103.111,00, (cento e três mil cento e onze reais) LOTE III R$ 99.880,07 (noventa e

nove mil oitocentos e oitenta e sete centavos) e LOTE M$ 70.229,22 (setenta mil duzentos e vinte e nove reais e

vinte e dois centavos). Diante das propostas apresentadas e de criteriosa análise tanto por parte da comissão quanto

por parte dos representantes foi declarada vencedora do certame a proposta da licitante E F MOURA SERVIÇOS' ! CONSTRUÇÃO ffnff,t apresentou os seguintes preços LOTE I R$ 101.578,30 (cento e um mil quinhentos e

-#t.ntu 
" 

oito e trinta centavos) LOTE II R$ 101.578,3 0 (cento e um rnil quinhentos e setenta e oito e trinta centavos)

LOTE III R$ 97.455,47 (noventa e sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quârenta e sete centavos) e

LOTE M$ 70.006,75 ( setenta mil, seis reais e setenta e cinco centavos). PerÍàzendo um total de R§ 370.618'82

(trezentos e setenta mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos). Dada a palavra aos presentes, dela

nenhum fez uso, e todos, quando perguntados pela Presiderte se abriant mão do eventual direito de recurso, disseram

sim. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente da Cornissão de Licitação agradeceu aos presentes e suspendeu os

trabalhos para lavratura da ATA, que após lida e estando todos de acordo, pede a Presidente que todos assinem.
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