
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATA DA SESSAO DE HABILITAÇAO

PROCESSO LICITATORIO N" O I 1/2OI 9.TP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para continuação da construção da Unidade Básica de Saúde(UBS)
Wirland Freire, na Sede no Municipio de ltâituba-Pará.

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (2019), reuniu-se a Comissão de Licitações da
PREFETTURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, estando presentes os membros: EDNICE MELO SALOMÃO -

Presidente, CLEANE DA SILVA SANTOS - Membro, GLEICIELY RAMOS DAVILA - Membro, para proceder a

abertura referente ao processo licitatório n' 0l l/2019-TP, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como
objeto a Contratação de empresa especializada para continuação da construção da Unidade Básica de Saúde(UBS)
Wirland Freire, na Sede no Municipio de ltaituba-Pará. A presente aberhra compareceram as empresas: TUPAIU
(IONSTRUÇÔES E SERVIÇOS LTDA, representada pelo Sr. Geraldo Ribeiro de Rezende Neto (RG. 3680183-
I'C/PA). que por necessidade de retoma.r a sua cidade natal no mesmo dia do julgamento do processo

STjBSTABELECEU como representante da licitante o Sr. Firmino Lima da Lira (CPF. 686.248.912-72) e E. F.
MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÀO EIRELI, representada pelo Sr. representado pelo Sr. Arilson Luiz dos
Santos Souza (CPF. 367.908.182-00). O trabalho da comissão iniciou-se com o recebimento dos envelopes contendo
os documentos habilitatórios e as propostas de preços e o recolhimento da assinarura, na lista de presença, das

licitantes presentes à sessão. Em seguida foi aberto o envelope contendo os documentos e os mesmos rubricados
pclos membros da comissão e pelo representante presentes. Após a análise de toda documentação das licitantes
presentes ao certâme, a Comissão concluiu que ambas estão HABILITADAS para a segunda fase do presente

ccrtame. por atenderem todas as exigências contidas para HABLITAÇÀO no instrumento convocatório. Quando
oerguntado pela Sra. Presidente aos presentes se havia manifestação contraria ao resultado da habilitação, todos

\-a,crrnâneceram em silentes. A Sra. Presidente esclareceu ainda, que com tal comportamento, estavam renunciando o
Llireito ao recurso contra o resultado da abertura e julgamento da habilitação. Para tanto, iniciará o Julgamento de

Proposta nesta mesma Sessão.
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Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MUNICIPAL DT SAUDE

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

PROCESSO I,ICITATÓRIO N' OI Ii2OI9-TP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para continuaçào da construção da Unidade Básica de Saúde(UBS)

Wirland Freire, na Sede no Municipio de Itaituba-Pará.

\os dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (2019), reuniu-se a Comissão de Licitações da

-PREFEITURA MLINICIPAL DE ITAITUBA, estando presentes os membros: EDNICE MELO SALOMÀO -
prcsidente. CLEANE DA SILVA SANTOS - Membro, GLEICIELY RAMOS DAVILA - Membro, para proceder a

abertura da proposta de preço da licitante habilitada no processo licitatório n'011/2019-TP, na modalidade
'I OMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para continuação da

consrruçãô da Unidade Básica de Saúde(UBS) Wirland Freire, na Sede no Municipio de ltaituba-Pará.- A presente

aberrura das propostas de preço das licitantes habilitadas: E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI,

rcpresenrada peio Sr. representado pelo Sr. Arilson Luiz dos Santos Souza (CPF. 367.908.182-00) e TUPAIU
('()NS'l RUÇôES E SERVIÇOS LTDA, representada pelo Sr. Geraldo Ribeiro de Rezende Neto (RG. 3680188-

Ir(iPA), que por necessidade de retomar a sua cidade natal no mesmo dia do julgamento do processo

SUBSTABELECEU como representante da licitante o Sr. Firmino Lima da Lira (CPF. 686.248.912-72). O trabalho

r.1a Conrissão iniciou-se com à abertura dos envelopes das propostas das licitantes presentes a sessão e habilitadas.

('oncluída a abertura dos envelopes de propostas de preço e o devido exame das mesmas, passou-se ao julgamento

tcndo em vista o critério editatício de MENOR PREÇO, onde constatou-se que as participantes E. F. MOURA

SLRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO gtnelt apresentou sua proposta no valor global de R$ 229.664,16 (duzentos e

1int. c nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), já a empresa TUPAIU
(-()NS'IRUÇôES E SERVIÇOS LTDA apresentou sua proposta no valor global de R§ RS 244.899,17 (duzentos e

quatentâ e quatro mil, oitocentos e noventÀ e nove reais e dezessete centavos). Registra-se, também, que o projeto da

bra de que trata este procedimento foi estimada pela Secretaria Municipal de Saúde no valor total de RS 266.213,87
\<,luzentoi e sessenta e seis mil, duzentos e treze reais e oitenta e sete centavos). Portanto, após todas as comparações

r esiicadas, ranto das proposÍas apresentadas, como do valor estimado pela Secretaria-Municipal de Saúde; conclui-se

q1c a proposra ofertaàa pela liciiante: E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI é a de menor preço

,itênaár, i"ndo a mais vantajosa para a Secretaria de Saúde, pelo que a Comissão de Licitação a declara como

r cnccdora da licitação. Quanào peiguntado pela Sra. Presidente aos presentes se havia manifestações contrárias ao

rcsultado apresentaào, todos permaneceram àm silentes. A Sra. Presidente esclareceu, que sem arguições contrarias

lo resultado, 
"stauurn 

,"nunciundo o direito ao recurso contra o resultado da abertura e julgamento da proposta de

preços. Nada mais havendo a ÍrataÍ, a Presidente da Comissão de Licitação agradeceu aos presentes e suspendeu os

irabalhos para lawatura da ATA. que Iida e estando todos de acordo, pede a Presidente que todos assinem.
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