
Estado do Pârá
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

ATA DA SESSÃO Df, HABILITAÇÃO

OBJf,TO: Contratagão de empresa para execução de perfuração de 03 (três) pogos semi-artesianos, para atender a

demanda da Secretaria Municipal de lnfraestrutura do Município de ltatuba-PA.

Aos 27 dias do mês de Margo de 2019 as nove horas e trinta minutos, reuniu-se a Comissão de Licitações da
PREFEITURA MLNICIPAL DE ITAITUBA, estando presentes os membros: EDNICE MELO SALOMÃO -
Dresidenre, CLEANE DA SILVA SANTOS - Membro, GLEICIELY RAMOS DAVILA - Membro, para proceder a

\-)eÍura referente ao processo licitatório n" 006/2019-TP, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que t€m como
objeto a Contratação de empresa para execução de perfuração de 03 (três) poços semi-artesianos, para atender a
demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Itatuba-PA. A presente abertura compareceram
as licitantes: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO EIRELI, representado por ARILSON LUIZ DOS
SANTOS SOUZA, E.T.D. VIANA EIRELI, representado por VANDERLEI DOS SANTOS. O trabalho da comissão
iniciou-se com o recebimento dos envelopes contendo os documentos habilitatórios e as propostas de pregos e o
recolhimento da assinatura, na lista de presença, das licitantes presentes à sessão. Em seguida foram abertos os
envelopes contendo os documentos e os mesmos rubricados pelos membros da comissão e pelos representantes
presentes. Após a análise de toda documentação das licitantes participantes do presente certame, a Comissão
conciuiu que ESTÃO HABILITADAS para a segunda fase do presente certame, por terem atendido todas as

exigências contidas no instrumento convocatório, as licitantes: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÀO
EIRELI e a E.T.D. VIANA EIRELI. Para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros\da
Comissão e pelos representantes presentes

FUNÇÂO

VPresidente EDNICE MELO SAIOMÃO

Menüro CLEANE DA SILVA SANTOS

Membro GLEICIELY RÀMOS DAVILA

PARTICIPANTE (S) DO CERTAME

E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

E. T. D. VIANA EIRET,I

ASS lNATURA

SÍ TU
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PROCESSO LICITATÓRIO N" 006/20 I g.TP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

NOME



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

ATA DA SESSAO DE JULGAMf,NTO DAS PROPOSTAS

PROCESSO LICITATÓRIO N' 006/20 I 9-TP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FUNÇÃO NOME

Presidente EDNICE MEIO SALOMÃO

Membro CLEANE DA SILVA SANTOS

Medcro GLEICIELY RÀMOS DAVILA

ASS INATURA

ROD. 'I'R.TSA}IAZO\ICA C/ I()'RI,{ ANEXO AO CI\ASIO }ÍtI\

Aos 27 dias do mês de Março de 2019 ás nove e trinta horas, reuniu-se a Comissão de Licitações da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAITUBA, estando presentes os membros: EDNICE MELO SALOMÃO - Presidente, CLEANE
DA SILVA SANTOS - Membro, GLEICIELY RAMOS DAVILA - Membro, para proceder a abertura das propostas

\,") preços das licitantes habilitadas no processo licitatório no 006/2019-TP, na modalidade TOMADA DE ÉREÇOS,
que tem como objeto a Contratação de empresa para execução de perfuração de 03 (três) poços semi-artesianos, para
atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Itatuba-PA. À presente abertura
compareceram as licitantes: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRILI e E.T.D. VIANA EIRELI. O
trabalho da Comissão iniciou-se com a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas.
Concluída a abeÍura 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 GLOBAL POR LOTE, no qual constator-.ã qr. o
participante E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃo stRELt apresentou a seguintá proposra LOTE I R$
51.336,38 (cinquenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos); LOTE II R$ 76.313,13 (
setentâ e seis mil, oitocentos e treze mil e treze centavos); LOTE III R$ 76.813,13 (setenta e seis mil, oitocentos e
treze mil e treze centavos) valor total das propostas R$ 204.962,64 (duzentos e quatro mil, novecentos e dois reais e
sessenta e quatro centavos) e o licitante E.T.D. VIANA EIRELI apresentou os seguintes preços LOTE I R$
65.321,55 ( sessenta e cinco mil trezentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos); LOTE II RS 95.896,86 (
noventa e cinco mil oitocentos e noventa e seis reais) ; LOTE III R$ 95.896,86 ( noventa e cinco mil oitocentos e
noventa e seis reais) valor total das propostas duzentos e cinquenta e sete mil cento e quinze reais e vinte e sete
centavos.Dada a palavra aos presentes, dela nenhum fez uso, e todos, quando perguntados pela Presidente se abriam
mão do eventual direito de recurso, disseram sim. Nada mais havendo a ser t.aàdo, a Presidente da Comissâo de
I,icitação agradeceu âos presentes e suspendeu os trabalhos parâ lavratura da ATA, que lida e estando todos de

a-ordo, pede a Presidente que todos assinem.
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