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PROCESSO LICITATÓRIO N" OO5/20 I 8.CP

Aos 24 de Agosto de 2018, reuniu-se a Conrissão rle Licirações da(o) A PREFEITURA MtTNICIPAL l)E
ITAITUBA, estando presentes os membros: JOSE DE RlllAMAIt ALMEIDA E SILVA - Presidcnte. Ct-trANE l)A
SILVA SANTOS - Membro, GLEICIELY RAMOS DAVILA - Membro, para proceder a aberturâ das propostas de
oreços das licitantes habilitadas no processo licitatório n" 005/2018-CP, na modalidade CONCORRÉ,NCIA. que rL'rn

\-r)rrlo objeto a Contratação de empresa especializada em engenharia civil para restabelecinlerlto de tral'egabilidade
com a recttperação de pontos críticos dâ Estrada do BIS enr ár'eas atingidas por desastres naturais lto MLrnicípio de
Itaituba-PA.. A presente abeúura corrparecerâm as licitantes: TDL ARQUITEI URA E CONSTRLI( ÀO EIItELI. O
trabalho da Contissão iniciou-se corn a abeftura dos envelopes contendo as propostâs das Iicitantes habilitadas.
Concluída a abertura dos envelopes de propostas de preço e o devido exanre dos rresntos, passou-se â() -ju luiinrento da
proposta de prcços ofertado pela licitante TDL ARQUI',I ETURA E CONSrltt-lÇÀO EIREI-l no v lor.toral clc lis
4.090.000.00(Qrratlo Milhões, Noventa Mil lleais). Continuando os trabalhos. vcrifica-se quc il prop()rizl ul)rcscntlda
não excedeu ao vâlor estimado pela Adrninistração de I{$ 4.096.835,45 (quatro milhões noventa e seis nril,
oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta cinco centavos), pelo que foi aceita pela Comissão de Licitação, visto que
atendeu o critério edilício de menor preço. Dada a palavla a licitarrte presentc, dela não ltz uso. e qLranclo

pergtrntado pelo I)residente se abria nrão do eventual direito de recurso. disse sim. 
^Natla 

tnais haYend() ii ser lratarl(). a
(o) Presidente cía Comissão de Licitação agradeceu aos presentes e suspenderr os traballros para kr\r'irlLrnt da A'l A.
qLre lida e cstando todos de acordo, pede a Presidentc que to(los assiitenr.
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\-Éresrdente JOSE DE RIBÀMAR ALMEIDA E SILVA

i.le(Lbro :LEÀNE DA SILVA SANTOS

Membro GLEICIELY RAMOS DAVILA
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