
-a"a* a""Baoa R\rBEr Ro Do

ELEN CLEBSON RTBETRo Do

JOEL IINS EERREIRÀ... ' '
JOEL I,INS EERREIRÂ
VILMA CAMARGO DE SOUSA '

Estado do Pará

COVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
" "sr;GàíúN icipnr oa EDr-jcAÇÃo

ATA DE REALIZAçAO DO PREGÃO PRESENCIAL

S SANTOS. . .

S SANTOS

,i i.

1

»

tt

As09:30dodia06deJaneirode2020,nasaladereuniõesdaComissãodêLicitação,reuniram-seo(a)Pregoeiro(a)
e respéctivos membros au eq, ipt"'i"-"Ápãr", 

'p*ã 
r*"u1t".nao 

,à 

'uu"nu* 
dos envelopes contendo as propostas de

p,eços'e documentação, cujo;;;"";'l;;;oã;àe transporte 
l'3;:,','ffiiíf a,'"Tj''ffff.t"1'"i;'tffffi'H

[:"mr"ty'i[r:,,:?"Iifi1:3 ;'i"".'i* :ili",'":'"::"'"::;#;;;;;ilt.-"."1"-i*'- e osaipectos 
'

lesais. Imediatamente o(a) 
'*,l"i'"«"i 

*ttt'-"J t": -:lt'^::?.ÀJ**tes 
das proponentes que se identificassem'

;i;ià"' ;;;;;;; oe iaentiaaa-e e/ou' piocuração para credenc iamento'

Dârticiparamdestecertamea(S)licitante(s)abaixorelacionada(s).comseu(s)respectivo(s)representante(s):
t;-

L
a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

C

.P.F. n"

.P.E. n"

:;.". ""

459 .5'7 5 .162-04

902 .083 . 402-91

636.344 .302'49

205 .986 . 452-68
It

124.568.112-49

'181. 45r .042'2.0

ao:.osr'.eoz-e2

635.930.762-68

P

VILMA CAMÀRGO DE SOUSA
C

C

C

JOSE I,UZIMAR ALVES DA

tose LuzruaR ALVES DA COSTA
LU)!I{. '. '..

COSTA. . . .
ENTVALDO DA SILVA DA

ENIVALDO DA SILVA DA

REGINA],DO DA SILVÀ L

REGINALDO DA SILVA L

LINDALVA VIEIBÀ DOS

LINDALVA VIEIRÀ DOS

JOAO ANGELO DA SILV
ioeo,, ANerlo DA srt,v

uNÀ. . ,,.
UNA
SANTOS .
SANTOS

COSTA

A OLIVEIRA. . . . . ..
A OrIVEIRA

C

C

ô

n

n

n

'a cada item cotado,
vl

Item:
,i

00001 - LANCHA MOTOR A GASOLINA-1

Quantidade: 225,000 Unidade de fornecimento: DIA

* oBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados' com

suas respect iuu"'oiopã"iàt ' As propostas assinaladas com (*) Íoram

crassificadas " ":';;;;;;;t'tã-'^tà''uotudos 
para a rase de rances'

As propostas u""iiulããà" con rol .toram-áe'scrassiijCadas'ptl-:iu)
Pregoeiro(a) ' o"'iã"ãã"' puiu "tt" 

item roiam efetuados pero PREÇo

uNrrÁRro '

Ipr
obse[lração rtem classificado como DESE

!

rtem: 00002 - LANCHA MoTOR A GASOLINA-2

Quantidade: 225 ' 
000

RTO

Unidade de fornecimento: DÍA
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r{
1 Estado do Pará

GOVTRNO MIINICTP^L DE IT^TTUBA- -ru-nú ruuxrclPAl- DE EDUcAÇÃo

i

}}

aÇão Item classificado como DESERTo'

Farticiparam deste item os l-icitantes abaiio setecionadoa' com

suas respectivas propostàs'-Ã" piãp""t"".assinal-adas com (*) foram

classificadas e os ptopãnà"fá"' cànvocados Para a fase de lances'

As propostas assinatadas ãoÀ""f i- tátam deàcrassificadas pelo(a)

Pregoeiro(a) . os rances pãtà t"tt iEem foran efetuados pelo PREÇO

UNITÁRIO.

obseqS

ttem: 00003 - BARCO DE CENTRO MOTORIZADO DIESEL-3
Uni-dade de forneciÍnento: DlA

Quantidade: 225,000
I

Participaram deste item os licitantes abaj-xo sel-ecionados' com 
1

suas respectivas propost;s'-Ãu itãpà"tt" assinaladas com (*) foram "

classificadas e os ptopãiànfá"' cãnvocados para a fase de lances'

As propostas u""i""rud""""Io^"- t'i- to'am desclassificadas pelo(aL' '-

Presoeiro(a)' os rances o:;: ":;: 
liá^-?"it^ efetuados pelo PREÇo

UNITÁRIO.

[tem classificado como DESERTO '

* OBS . :

ObservaÇão

{

»

lLem: 00004 BARCO DE CENTRO MOTORIZADO DIESEL_4

Participaram deste iteÍn os licitantes abaixo sefecionados' com

suas respecti,u" ptooo"t't"'-;" ;;;;;;;t" assinaladas Çom (*) foram

crassificadas e os ptopãiànfã"- cãn"otados para a fase de rances'

As propostas u,"i"uruouJ""Iã^=" r'i- iáiáT g:i"l?'""icadas pero(a)

Preloeiro(a) . os lancês' pãiu ""tt 
item foram efetuados pelo PREÇO

UNITÁRIO.

ftem classlficado como DESERTO' '::;';"
ous"llaçao

't

Item: 00005 TANCHA MOTOR A GASOÍ,INA-s unidade de fornecimento: DrA
Quantidade: 225,0O0

Participaram deste item os Iicitantes-abaixo selecionados' com

suas respectj"vas propost;s' Às propostas.assinaladas com (*) foram

ttassificadas e os p.opãiànfã"' cànvocados para a fasê de lancês'

As propostas a""inurudu"-"ã"^"" roi-' tàtam descrassificadas pelo (a)

eresoelro(a) . os rances p:;â ":;á 
itá*-iotutn eretuados pelo PREÇo

üniíanro.

ltem classificado como DESERTO '

* oBs . :

ObservaÇão
u

l tem; :. 00 00 6 _ BARCO DE CENTRO MOTORIZADO DIESEL_6

Quantidade; 225,OOO Unidade de fornecimento: DIA ' '

ROD. TRASANTAZONICA C/ l0'RUA r\NllXO AO CINASIO NÍUN'

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados' com

SuasrespeClivaSpIopostas'"i"piãpo=.u''assina1adasCom(*)foram
ãiassifitaaas " o" -p'opiià.fã"' "ãn"o'uo'? 

o':',:r;i33.33 l3l!?l; §;:";;;;;;;;-assrnaràaas com (D) roram descra

Presoeiro(a). os rances p:;; ";;â liã*-?ot"^ etecuados pero PREÇo \

* OBS . :

L'
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*

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MUNTCIPAL DE EDUCAÇÂO

FERREIRA R§

FERREIBA R§

FERREIRA, Data: 06/Qi.A2O2O às !2:2'7t22

FERREIRÂ, DaLat 06/07/2020 às L21.21 t24

,

rt

»

Prop. Base

Negoqã.aÇão

HabilitaÇão

Dec . vencêdor

Após ser definido o menor preÇo unitário, cotado pela empresa JOEL .LINS
EÊRREIRÀ. considerando que ninguém mani-festou intenÇão de lnterpor recurso, o(a)
pregopiro(a) adjudicou ó tte* ÓOOOO à licitante JOEL I,INS EERREIRA en 06/9L/2Q20
;;-ir:rã, or. '

luNrtÁnro.

JOE], LINS

JOEL ],INS

JOEL LINS

JOEL LINS

164 , 000 ,,

151.000

Item: O0OO7 - LÀNCHA MOTOR A GASOLINA ?
Quantidade : 225 , 040

Prop. Base

NeqociaÇão

ENIVALDO DA SILVA DA COSTA

ENIVAÍ,DO DA S]LVA DA COSTA

Unidade de fornecimento: DIA

Participaran deste item os licitantes abalxo selecj-onados, com

Euas relpectivas propostas. Às propostas assinafadas com (*) foram
cfassifiêadas e os proponentes convocados para a fase de lances'
As propostas assinalãdas com (D) foram des clas s i ficadas pelo(a)
preôoeiro(a) , Os lances para este .item foram efetuados pelo PREÇO

UNITÁRIO.

L

RS

R$

a6/ aT/ 202A

06/0r/202a

156, 000 *

14 8, 0oo
rl

À

Habi}JtAÇãO EN]VAIDO DA SILVA DA COSTA, DAtA:
\

Dec.vencedor ENIVAIDO DA SILVA DA COSTA, Data:

às l2t2-l 225

às 12:2'7 :29

Apósserdefj.nidoomenorpreÇounitário,CotadopelaempresaENIVALDoDÀsltvA
D;\ COSTA. Considerando que ninguém manifestou intenÇáo de interpor recurso, o(a)
pregoeiro{a) adjudicou ó it"m ooo0? à licitanre ENIVALDO DA SILVA DA COSTA em

A6/07/2A20 às 12:28:07.

ltem: OOOOB _ IANCHA MOTOR A GASOLINA_8
'Quantidade:225,000

* oBS.; Participaram deste item os lic
suas respectivas propostas ' As pro
classificadas e os Proponentes c
As propostas assina.ladas con (D)
preôoeiro(a). os J-ances para este
UNITÁRIO.

»

\

L

Unidade de fornecimento: DIA

itantes abaixo selecionados, com
postas assinaladas com (*) foram
onvocados para a fase de lances.

foram desclasslficadas Pelo (a)
item foram efetuadgs Pelo PREÇO

Prop, Base

Negociação

HabilitaÇão

Dec. üqncedor

JOSE LUZIMAR ALVES

JOSE LUZIMAR ALVES

JOSE LUZIMAR ALVES

JOSE LUZIMAR ALVES

DA COSTA

DA COSTA

DA COSTA,

DA COSTA,

RS

R§

06/0L/2020

06/0t/2020

t12,040 *

151,000

às 12:21 :32

às 12:21 :31

Data:

Data:

'§

\
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Estado do Pârá
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

tt
I

}}
Após ser definido o menor preÇo unitário, cotado pefa empresa JosE LUZTMAR ALVES
?l^!?llil ,9?nstge:?ndo que ninsuêm manifesLou incànçào dà int..po, .""ulso, o(a)vregoerro(a) adjudÍcou o iten 00008 à ficitante JosE LUzTMAR Álvns oa cosrA em06/ 0+y.2020 às 12,t 28 ; O-7 .

\.
Item: OOOO9 - BARCO DE CENTRo MoToRIzADo DIESEL_9

Quantidade i 225,000 Unidade de fornecimento: DIA
* oBs. :

rservaçâo Item classj-ficado cono DESERTO.

Participaram deste item os Iicitantes abaixo seleJioàado", co*suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) ioramclassificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. .As propostas assinaladas com - (D) foran desclassificadas pelola)Pregoeiro(a) . Os lances para este item foram efetuados pefã pÁÉÇO
UNITÁRIO.

t
.,

I

llL

I tem:
t\
\

OOO1O _ LANCHA MOTOR A GASOLINA 10
Quantidade: 225,000 Unidade de fornecimento:. DIA

+ 0BS.: Pêrric-iparam desEe item os -Iicit.ênres abaixo selecionados, cómsuas respectivas propostas. As propostas assinafadas com (*) ioramclassificadâs e os proponentes convocados para a fase de iances.As propostas assinaladas com (D) foram desclas sl ficadas pelo(a)
Pregoeiro(a) . os 1ances para este item foran efetuados pefà eniço
UNITÁRIO.

I
0bseiyação Item classificado como DESERTO.

»

Ítem: 00011

* oBs, :

LANCHA MOTOR A GASOLINA -11
Quantidade:225,O0A Unidade de fornecinentoi DfA

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, comsuas rêspectivas propostas, As propostas assinaladas com {*) foramcLassificadas e os proponentes convocados para a fase de .Iances.
As propostas assinaladas com (D) foram desc.Lassificadas pel-o(a)
Pregoeiro(a) . os lances para este item foram efetuados p.fà pnfçô
UNITÁRIO.

Prop. Base IREGINALDO DA SILVA LUNA

NegociaÇâo REGINALDO DA SILVA LUNA

HabilitaÇâo REGINALDO DA SIM LUNA, Data:

R§

R§

A6/Al/202A às 72:2'1 :38

172,000 *

148,000

LDO DA SILVA
ecurso. o (a)
ILVA LUNA em

»

Dec,vencedor REGINAÍ,DO DA SILVA LUNA, Data: q6/07/2A20 às t2:21 :40

Após ser definido o menor preÇo unitário, cotado pela empresa RnGtNJ
LUNA. Considerando que ninguém manifestou intenÇão dà interpor r
llg9991!91"1 adjudicou o irem OOO11 à ricitante REGTNALDo DA sA6/AL/2020 às 12:28tOi .

§
ROD. TRÂSAI'AZONICA C/ IO'RUA ANEXO AO GINASIO ]!1I]N.
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Itern: 00012

* OBS . :

LANCHA MOTOR A GASOLINA- 12

Quantidade:225t004

VILMA CAMARGO DE SOUSA

VILMA CAMARGO DE SOUSA

VILMA CAMARGO DE SOUSA.

Estado do Pará

oata: 86/07/2A2Q

GOVIRNO MUNICTP AL U[ tT AITUBA
FUNDO MUNICTPAL DE EDUCAçÁO

rt

Unidade de fornecimento: DIA

lParticiparam deste item os l-icitantes abaixo selecionados' com

"rá" tuip"ativas propostas. As Propostas -assinaladas com (*) foraÍn

classif.icadas e os proponêntes cónvocados para a fase de lânces'
À;;;;;;;a;; - assinaràda! com (D) roram deàcfass i ricadas pelo(a)
p..ãããii"i"l . os lances para este iten forarn efetuados pelo PREÇO

UNITÁRIO.

b

Pxop. Base

NegociaÇâo

uabitltação

Dec.vencedor VILMA CAMARGO DE SOUSA'

R§

R§

às

às

n169,000 *

151, OOO

12t2'7 t43Dat:at 06/07/2A24

Ypós ser definido o menor preço unitário' cotado pela empresa VILMA CAMARGO DE

SoUSA. considerando que 
-"ii";;ãÃ- Ãunir""tô" .i'ntenião de lnterpor recurso' o(a)

Prêooeiro(a) adjudicou o 
^'itã*-'OOOfZ à 'Iicitante VILMA CAMARGo DE SoUSA em

06/óL/2020 às t2 t2B I o'1 .

Item: '00013 -
»

CHA MOTOR A GASOLINA_ 14

Quantidade:225,O00 Unidade de fornecimento i DIA

Participaram deste item os licitantes abaixo sel-ecionados' com

suas respectivas propostas' As propostas -assinaladas com (*) foram

classificadas e os proPonentes cõnvocados para a fase de lances'
;;-;;;;;;a;; assinaràdai áãÃ Col roram deiclassiriÇadEs pelo(a)

Pregoej-ro(a). os rances pãiu t"tt item foram efetuados pêIo PREÇO

UNlTÁRIO.

observaÇão Item cfassificado como DESERTo'

Item: 00014 IANCHA MOTOR A GASOLINA -16
õ""r-af aãáã, 225,oo) Unidade de fornecimento: DIA

Participaram deste item os ficitantes abaixo selecionados' c9m

suas respectivas propostãs' As propostas.assi-naladas com (*) foram

classifj-cadas e os proponentes' cànvocados para a fase de lances'
Às propostas assinaraoas ãorn (D) foran deêclassiíicadas pelo(a)

b;";;;i;;(;t. os lances pára este item foram efetuados pelo PREÇo

UNITÁRÍO.

* OBS . :

ELEN CLEBSON RIBEIRO DOS

EÍ,EN CLEBSON RIBEIRO DOS

ELEN CLEBSON RIBEIRO DOS oatat a6/Q1/2020 às 12:21 t44

Data: 06/A!/2020 às L2t21 t46

SANTOS

SANTOS

SANTOS,

SANTOS ,

161,000 *

151, OOO

»

t

Prop. . Base

NegociaÇão

HabilitaÇão

R§

Dec.vencedor ELEN CLEBSON RIBEIRO DOS

i.l

Iser definido o menor PreÇo
BO DoS SANToS. Considerando

unitário, cotado pela empresa ELEN CLEBSO

que ninguém manifestou intenÇão de-inlerpo
I

ROD. TR{SA]IIÀZONICÀ C/ TO'RUA ÀNEXO AO CINASIO NITJN

.u/'"l"ra'

Após
RIBE

V)c
(t)tM i<

Ioaz fu1)'
tJJt'"^'P

JI

!

I

l

I

60y' t.( '- 1/''14

'ffauI
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Estâílo do Pará

GOYERNO MUNICIPAL DE ITAITUB^
" ".uío*àíÚrl ict Pr I oe E DUCAÇÃo

ii

,".,.,,!o, o(a) presoeir:Jiàrlâ3i8"à:.1r,!r,à!lJ ooor4 à riciLanteIELEN .LEBS.N

RIBEIRO DOS SANTOS e^ ob/vt/zvzv

t."-,-ãóãit - LANCHA MoroR A GAso!rNA-17 unidade de fornecimento: DrA
Quant idade : 225 ' 

0OO

rr* oes., :3::,:::i::t,,13"i?.ollt:"."i" l::;::ii:^:::i:ij"::i.!àUli.i:iil
' ;;;;"riit.au".o" proponentes,^:'";:;:;"ã.:liã"!i?iã"au"p.I?111

Á" p'opost"s assinalâdas com 1:i ,i:í";";:;";;;;;;ã;; perã pReÇo

Preqoeiro(a) ' Os lances para este item foram efetuados p€

;i,;iÁ*iõ:'-'
I

observação ltem cfassificado como DESERTO'

*

iF

-.em:00016 LANC HA MOTOR A GASOLINA- 18

Quantidade: 225 , 00o Unidade de fornecimento: DIA

itantes abaixo se leq ionados, com
deste item os l-ic

ntes conv
+ OBS. i ParLiciParam

suas resPect ivas ProPostas ' As proPos tas assinaladas c
àcados Para a fas

ram desclassific
m foram efetuado

om (*) foram
e de lances.

classificada
As ProPostas assinafadas c

s e os propone

Os lances Pa
om (D) fo
ra este ite

adas Pelo (a)
s pelo PREÇO

Pregoeiro { a ) '
uNr rÁRro .

ProP' Base JOAO ANGELO DA SILVA OLIVEIRA

NegociaÇão JOÀO ANGELo DA SIIVA OLÍVEIRÀ

HabilitaÇâo JOAO ANGELO DA SILVA OLIVEIRA' Data:

Dec. vencedor pOAO ANGELO DA SILVA OLIVEIRA' Data:

06/O1/2O2O às !2t2'l z 41

A6/0l/2020 às 12t27 t50

165,000 *

151,000

resa JOAO ANGELO DA

B.S

»

Após ser d

recurso, o (a) Preg
sllva or,tvitRe, considerando qu

oeiro (a) adj ud

SlLVA OLIVEIRÂ em 06/01/2A20 às 7

efinido o menor PreÇo unitár io,
e ninguérn
icou o rL
2:28 t 01 .

coLado Pela emp

manifestou inten
em 00016 à licitan

cào de int erPor
ie JoAo ANGELO DA

ltem:'0001?

" OBS.: Participaram deste item
"""" 

""u" reiPectivas P ropost as

àlassifiiadas e os ProPon
As Propostas as s ina Iada s

eregoelro (a) ' os Iances P

uNr iÁnro '

-' - -^ificado como DESERTO'
ObservaÇão item crá5>'

;;;;;-;;;;;-- bARCo DE.cENrRo MoroRlzADo DTESLL- 
íl,,uo" de rornecinento:

Quantidade:225'O00

LANCHA MOTOR A GASOLINA-2o

Ouantidade:225,oou

ROD. TRASAMAZONICA C/ IO'RUA ANEXO AO CINASIO NIUN'

Unidade de fornecimento: DfA

os licitanEes abaixo selecionados'- com

âssrna-Laoas com (*) foram

;"i:.'-;ã;;;;ãao' Pu" a rase de lances'

I.^"" roi- to,arn desclassificadas pelo(a)

!i; .:;; item roram etetuados Pelo PREÇo

$,

-/
E A/-A*o-
l"* tuil,

(- Ut »vafi

DlA

I

I

I

I

b

í%;tffi*^M
'\i,tr"Í'P-



Estado do Pará

*.'Js"#H[ki*1,"',ntew^

Item classificado como DESERTo '

i'*"rj'',:'*:*'',"u;':J,ui,#iiltÉFfli***t*::"ffi
uNrrÁRIo '

OBS. i

oi

ObservaÇão

lte m:\ 00019 BARCO DE CE

Quantidade !

NTRO MOTOR] ZADO

zz5 , ooa

deste item
OBS. : Pa

sua
rticiParam
s respect ivas P roPostas '

oresdl-zz
U

os 1ic !tantê

tes convoca
(D) fora

afa a I
iom (") foram

e lance s '

DlA

das PeIO \d

nidade' de fornecimento I

s abaixo selecionados, com

Item:

As ProPos
Pregoeiro
ourtÁnro '

cLa ss i f icadas e os
tas asslnaladas coln

proponen

ances Para este item foram efêtua

dos P
m des

nvocados P

As Proposta s AS sinaladas ase u
classif j,cadas Pelo (a )

dos Pelo PR

(a) osI

ouseriaçao lten classificado cono DESERTO '

LANCHÀ MOTO

huanLidade:
* o ootott*o-"

225 , 004

Part iciP aram deste

»

ltem: 00020
Unidade de fornecimento: DIA-

r ic it ante s'o1 l1? -"^:'"":'.f iii' t.i3*
Dropostas assrrrótq*-- âse de lances.

" 
l'*'i:#i.:#i?:? *+";: 

"" 

|ilêà
i * oBs. :

item os
ostas. As

ectivas ProPsuas resp
classific adaseos P

Os lanc

roPonente

As Propos
Pregoeiro
uNrTÁRro '

tas assinala das com
es para

(a)

ltem classificado como DESERTo '

tef:n"::::';t,:t'.s''Í * **Iffi ":""; 
;;;

t**i

----a'
Item: ' 00021

* OBS

burtÁr.ro '

Item clas

\1'

sificado cono DESERTO '
observaÇão

oaa22 LANCHA MOTO* o ooto"to-"
Quantidade: 225 , oa1

i Unidade de fornecimento; DIA

ec!onados, com
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