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ATA DE REÀLIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIÂL

As 09:30 do dia 26 de Abril tte 2018, na sala de rcuniões da Comissão de Licitaçào. tcitttiram-se'o(r) Pregociro(a) e

respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos cnr clo;-re " cr.lntcndo âs propostâs de

preços e docurnentação, cujo objeto é Aquisiçào de cirnento para atender as dcmandas do MuniciPio de ltaiftlbl e

Êundos Municipais.. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessào esciarecendo aos prescntcs c()lrlo lul'lcior'ra o Pregào e os

aspectos legais. Imediatan'tente o(a) Pregoeirtr(a) solicitou aos Srs. represcntantc5 das proponentcs que se

identificassem, munidos de carteira de identidade eiou procuraçào para credenciatnenlo.

Participaram deste certâme a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respcctivols) represcn tilnte(s ):

L DA C CORREI.\ - EPP.
MÀRCOS PÀTRICIO AGUIÀR DE LlMÀ

. : .). a., :.4.) i ,.1

CIMENTO sOKG

Quantidade: 1.33. 800, 000
Item: 00001

atss . : Particlparam des'.e item o-q iiaitantes abairg se. ja:c]1ac::, ccr'
suas respeclivas prcpostôs' As prcpostas assinaLada: !lm {*) toram
classificadas e os propor,ente§ ccnvccaclos parl 3 :l'e de i3:'ces'
As proposr-as assinafadas ccrn (D) foram descl-1ssr ' icadas 'ÉLo 
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Preqoerrc(a). os lânces pari esae item fc:an e:et-i:l:3 Fel- FREi:o
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Continuando os trabalhos com analise da autenticidade das certidões constetou-se que a Ccrtrdào Negativa de Débitos

Municipal da empresa L DA C CORRETA - EPP apresentou-se (!'ENCID,A.). pelo que ti.i concedido o prazo de cinco

dias uteis para apresentação de nova ceÍidào sem restrição, conÍ'orme art.43 § 3q da lei complenrentar 123'2006 e

alterações vigentes, contado a partir da assinatura da ata.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a prcsente ata que vai assinada pelo(a) Pregoei[o(a.;, Equipe de apoio e

representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos. agradecendo a presença de todt.rs.

PREG3E1RC(À) E EQUiPE DE APO]O

ROD. TRÀ\SAi\IÁZONICÂ. IO'RLA A\T]XO AO GI\ASIO \iL\'
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Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estâo cxpressos abaixo:
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Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA NTUNICIP,TL DE ITAITUBA

FUNÇÀO NOME

P!.egoeiro (a) RONISON AGLIÍÀR TiOLANDA

Equipe apoic ERONIÀS GOMES LEAL

Equipê apoio ANTONIA CLEIA DÀ SILVÀ SÀNTOS

PARTIC] PÀN I'E (S) DC 
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