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} PROCESSO LICITATÓRIO N' OO9/2020-TP

,l

* "' 
Aos 29 de Outubro de 2020, reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA,
estando presentes os membros: GLEICIELY RAMOS DAVILA - Presidente, ARLENE VIEIRA DIAS - Membro.
CLEANE DA SILVA SANTOS - Membro, para proceder a abertura das propostas de pregos das licitantes habilitadas

no processo licitatório no 009/2020-TP, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a Contratação

, de empresa pâra recuperação e complementação de estradas vicinais no Município de Itaituba.. A presente abertura

tcompareceram as licitantes: W. R. P. MARQUES EIRELI, W S NASCIMENTO EIRELI. O trabalho da Comissão

iniciou-se com a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas. Concluída a abertura dos

.. .:nvelopes de propostas de preço e o devido exame dos mesmos, sendo considerados todos classificados assinados por

- todo, os membros da Comissão de Licitação e pelos Senhores representantes das licitantes. Continuando os trabalhos

a Comissão de Licitação, passou-se ao julgamento tendo em vista o critério editalício de MENOR PREÇO, onde

constatou-se que o participante W. R. P. MARQUES EIRELI foi vencedor nos LOTE I, com o valor total do lote de R

§ 1.021.178,66 (Um milhão, vinte e um mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e LOTE [Il, com o

valor total do lote de R$ I .095.177 ,57 (Um milhão, noventa e cinco mil, cento e setenta e sete reais e cinquentâ e sete

i centavos) perfazendo o valor total de R$ 2.1 16.3 56,23(Dois Milhões, Cento e Dezesseis Mil, Trezentos e Cinquenta e

Seis Reaise Vinte e Três Centavos), W S NASCIMENTO EIRELI foi vencedor no LOTE lI, perfazendo o valor total

de RS l.l15.929,43(Um Milhão, Cento e Quinze Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos).

que por estarem em conformidade com os termos editalicios e por estarem abaixo do estimado pela administração as

propostas são declaradas vencedoras. Dada a palavra aos presentes, dela nenhum fez uso, e todos, quando

perguntados pelo(a) Presidente se abriam mão do eventual direito de recurso, disseram sirn. Nada mâis havendo a ser

tratâdo, a(o) Presidente da Comissão de Licitação agradeceu aos presentes e suspendeu os trabalhos para lavratura da

ATA, que lida e estando todos de acordo, pede a Presidente que todos assinem.
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