
Dstado do Pará

í:OVERNO MUNICIPAL DE ITAITL'BA
-úers,lrune ML l"lclPAL DF lrAlrL BA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 058/20I9-PP

-{s09:30dodial2deSetembrode20lg.nasaladereuniõesdaComissâodeLicitação.reuniram-seo(a)Pregoeiro
(a) e respecrivos membros. da ;il;ã;;õ. pu,. ,...uiÍn.niJ.' ài.*t" dos envelopes contendo a proposta de

oreco e documenraçào. cu]o."jli"t oq"ilial a" z r,u: *."0""."ih";;lô.";". ff.:t:1ft as necessidades da

ioordenadoria Municipal d" i'à".-";.-'i"'*uã- cort,,rnt. t)(A) Pregoeirola) iniciou a sessào e constatou que

ffi üffi ; ii.ii, 
",,r 

nr eci'fr l; swl xi:xlr n i'?{ :"lmgüit:'i:$:":: i :ll§'{:li:
..n"r" qr" a mesma enviou os envelopes ": 3j:::-":,:: I':J; ;j;;;; apoio resotveu dar continuidade a

".erlenciando 
representante 

'tg"i 
p*à't"tUã ô ittgotitotut e sua equipe de apoto resotve

''ili"i"iàit,, 
" 

n"t"ttiauaúo objeto deste certame'

Participaramdestecertamea(s)licitante(s)abaixorelacionada(s),comseu(s)respectivo(s)representante(s):

ÊÍRCô Do BRÂsrr rMpoRTÂÇÃo E ExpoRTÀÇÀo LTDÀ. o 5 ' 5 91 ' 5 9 0 / 0 0 01- 9 8

- i v- PrPneseurANTE cREDENC-LADo

Parâ o item cotado, a proposta do proponente esta expresso abaixo:

i.EN: OOOO1 - ÉTILÔMETRO PORTÁTIL ACOMPANHÂDO DE IMPRESSORA' PÀPEL' CÀBOS ELÉTRICO

LOGICO, C

Quantidade: 2'O0O Unidade de fÔrnecimento: UNIDADE

* oBs.: Participaram deste item- o 11:::":::r::i:ã: ::l':fi"?3:' "'
sua respectiva proposta' A pt"f?il'liá^-iãl-.ttt'"ao pelo PREÇ.
cLassiflcada' A Proposta para est€

UNITARlO

RIBCo Do BRÀsrI, TMPORTAÇÀo E ExPoRTAÇÃo LTDA Rs 13.560,000
Prop. Base

p

í'ontinuando os trabalhos, com a análise da ProPosta de Preço recebida e regt strada, sem representante da empresa

itânte na sessao , com a verl ficação e comparação dos Preços ofertados com os Preços estimados constante no

rmo de Referência anexo I do edital do Procedim ento licitatóri o em exame. Como resP osta ao exâme realizada na

proposta da licitante, declara-se que os preços ofertado s ficaram bem abaixo da estimattva da pesquisa de mercado

aprese ntada no Termo de Referencia no valor unitário de Rs 17.961,70.

Diante das vantagens ofertada Pela emPresa licitante com o valor unitário do equiPam ento de R$ 13.560,00,

erfazendo as 2 (duas) unidades em valor total de RS 27 .120,00, o Sr. Pregoeiro declara como melhor oferta a

pÍoposta da licitante RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ Ão LTDI. con tinuando os trabalhos,

c(lm aberhrra do enveloP e e analise da documentaçao, constatou-se que a licitante RIBCO DO BRASIL

IN,IPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃo LTDA atendeu todos os requisitos da Habi litação exigido no Edital 058/2019-PP,

senclo declarada HABILITAD

Ern seguida, rliante da aceitação da ProPosta e da melhor oferta de Preços e da declaração da habilitação da licitante

neste Procedi mento, o Sr. Pregoeiro declara como vencedora da licitação a propos ta da lici tANtC RIBCO DO BRASIL

Ãorroa.
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Nadamaishavendoatratar,Iâvrou-Seapresenteataquevaiassinadapelo(a)Pregoeiro(a),Equipedeapoioe
representanres presentes. O(A) *g*iàf"1i""i".., enceiados os trabalhoi, agradecendo a presença de todos'

Estado do Pará

GOVERNO MTJNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÀO

PREGOEIRO (À)

NOME

Pregoeiro (a) RONISON ÀGUIÀR HOLÀNDA

Equipe aPoio ÂRLSNE VIEIRÂ DIÀS

Equipe apoio ÀRIELE DO VÀLE DE SOUSÀ

ÀSSINÀTURÀ

ROD. TRASAMAZONICA C/ IO'RUA ANÉXO AO GINÀSIO MIJN'
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