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ÀSS NAT U RAPARTICI PANTE (S) DO CERTAME

E F MOURÀ SdRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

ROD, TRASA IAZONICA Ci IO'RUA ÀNEXO AO GINASIO IIIUN.

Aos l8 de Outubro de 2019, reuniu-se a Comissão de Licitaçõ,es da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, '

estando presentes o, ..rnb.o., EDNICE MELO SALOMÃO - Presidente, CLEANE DA SILVA- SANTOS : :

Membro, GLEICIELY RAMOS DAVILA - Membro, para proceder a abertura das propostas de pregos das lipita-nteí' \'r' i
haUiiitaaas no processo licitatório n" 013/2019-TP, nà moáalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem com'o'ôbjêto a

óontratação de emp.esa especializada para implantação de sistema a" T1.lo9rynlg^:m^no 
Município de Itaituba/PA'.

Á pi"r.r,t" ube.trru co.pá.eceram as licitantás: E F MoURA SERVIÇoS DE CSNSTRUÇÀg EIRELI'o trabalho

,ri Comissão iniciou-se com a abertura do envetope da proposta da Iicitante habilitada. Concluída a abertura do

\-.velope de proposta de preço e o devido exame da ,à.mu, puttou-te 19 
jllguT:1t:--l"ndo em vista o critério

editalício de MENOR PREÇO, ondà constatou-se que a participante E. F. MOÚú SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO '

EIRELT apresentou sua proposta no valor global de R$ 1.199.535,79 (Hum milhão cento e noventa e nove mil,

qrirrfr"rt"l e trintâ e cinco ràais e setenta e úve centavos). Entretanto, para procedimentos comparativos, registra-se

qu" o proj"to aprovado da obra de que trâtâ este procedimento, foi estimada pelo Município de ttaituba no valor total

áe nS'f.áZS.OáS,91 (Hum milhão àuzenios e vinte e cinco mil. seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e um

centavos). Em comparação ao valor do projeto da obra da PMI e a oferta apresentada pela licitante' constata-se que a

proposta'é inferior ao valor ao p-jeto'da"PMI. Continuando os trabalhos, a Comissão de Licitação, após a análise,

classificação e aceite da p.opo.ã, á""iu.u .orno vencedora da licitação. Quando perguntado pela Sra Presidente aos

pr.r"r,.r'r" havia rnanifàstações contrárias ao resultado apresentâdo, todos permaneceram em silentes Em seguida

!.clur"." que sem arguições contrarias ao resultado, reprásenta renuncia o direito ao recurso contra o resultado da

abertura e lulgamentã dâ proposta de preços. Nada mais havendo a tratar, â Presidente da Comissão de Licitação

agradeceu aos presentes e suspendeu o. ttábulho, pâra lavratura da A'fA, que lida e estando todos de acordo, pede a lç
Presidente que todos assinem
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