
Aos 17 de Março de 2020, após a fase recursal concedido a empresa JOSE DA SILVA BRITO-EPP que dela não fez

uso, reuniu-se a Comissão o. iliáiã.. a"f") do Municipio de itaituba, estando presentes os membros: GLEICIELY

RAMOS DAVILA - P,"'iO"Nã, Á'úSNE VrÊrrl »NS 'MEMbrO, CLEANE DA SILVA SANTOS 'MEMbTO' PATA

-rrrocedeÍ 
a abeftura a^ p.opá.t". ã preços das_licitantes habilitadas no processo licitatório n'001/2020-CP' na

modalidade C6NC6RRENCÀ, qr",ê. como objeto a ContÍatação de empresa de 
_engenhana 

civil para conclusão

da obra de cons11ução de uma creche tipo B no Bairro Bom tu.ài--tr'luoíôipio de Itaituba À presente ab-ertura da

licitação para julgamento d"- ;;"p*t" de preços . da empresa habilitada: E F 
. 
MOURA SERVIÇOS DE

ôôilíinÜiÀCi Eínr,r-r. O t aUàmà aa Comiisão iniciou-se com a abertura do envelope contendo a proposta da

licitante habilitada. concluída a abertura do envelope de proposta de preço e o_devido exame do mesmo' onde

constatou o cumprimento a" toaot o.."i"i.itos do ediial, quui. i"juÍn, u ipt"t"ntução da proposta resumida' planilha

á.-ãii"..rt", 
"ionog.u.u 

firi*-trur,..i.o, composição dà custo unitário, tabela de composição de BDI e tabela de

;;";r.;; .ociuis, esiundo a .ãrt*," as exigências Ldituli"iu., pelo que a Comissão de Licitação, declara como

;*"-." classifióada. Continuando os trabahãs a Comissão de Licitação, passou-se ao julgamento tendo em vista o

catlrio editaücio de ualoR pnEÇO. Continuando os trabalhos a comissão de Licitação fez um comparativo entÍe

o valor estimado do ediral ae ns zzg.zgo,o6 (SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E

NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) e o valor total ofenado pela licitante E. F. MOURA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÀó erRErr de R$ 605.129,58(Seiscentos e cinco Mil, cento e vinte e Nove Reais e

õ*qo"r,u e Oito Centavos), constando que a proposta ofertâda atendeu os termos do item 6.2 do edital' bem como

indo mais além, baixando, up.o*i-"au-.nt" ,1S,iO% (vinte e oito virgula setenta) por cento do valor estimado do

"ditut; 
no, permitindo üsuuíir"r rrÍn" p.opoit" vantajosa para a obra de conclusão da obra de construção de uma

creche ripo B no Bairro Bom Jardim-üunicipio de Itàitubá, prevalecendo o CRITERIO DE MENOR PREÇO Nada

:-/ mais havendo a ser tratado; a(o) Presidentà da comissão de Licitação agradeceu aos presentes e suspendeu os

trabalhos para lawatwa da AiÀ, que lida e estando todos de acordo, pede a Presidente que todos assinem'
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