
ATA DA SESSÃO DE JULGAMf,NTO DAS PROPOSTAS

PROCESSO LICITATÓRIO N' OO5/2020-TP

COMISSÃO DE LICÍTAÇÃO

FUNÇÃO NOME

Presidente GLEICIELY BAMOS DAVILA

Membro ARLENE VIEIRA DIAS

Membro CLEANE DA SII,VA SANTOS

Aos 3l de Julho de 2020, reuniu-se a comissão de Licitações da(o) PREFEITURA MUII9IIAL DE TTAITUBA'

".iundo 
pr"r"nt", os membros: GLEICIELY RAMSS DAVILA - Presidente, ARLENE yIEIRA DIAS - Membro'

CLEANE DA SILVA SANTOS I ú"rb.o, para proceder a abertura da proposta de preço da.licitante habilitada no

processo ficitatOrio no 005/2020-TP, na modàlidaàe TOM4D4 DE PREÇOS, que tem como objeto,a Contratação de

;;r"* p;." construção de Of trmai ponte na 
"olrrniq4:.1: 

São Luiz do Tapajós' Município de ltaituba-PA' A

presente abertura compâreceu u li.itáni.' W. R. P. MARQUES EIRELI. O trabalho da Comissão iniciou-se com a

abertura do envelope contendo "'p."p"t" 
da licitante habilitada. Concluída a abertura do envelope de proposta de

;;;;; ; devido exame do, *"..or, foi constatado que a propostâ da empresa licitante foi apresentada em

conformidade com o edital no valor Total de R$ 452 8t9,68(Quatrocentos e Cinqlenta, e Dois Mil' Oitocentos e

Noventa e Nove Reais e sessenta e oito centavos), comparado ao valor do projeto da obra de R$484 042'90

(quatrocentos e oitenta e quatro'mil, quarenta e dois ieais e noventa centavos) e o do constante no item 6 l do edital

àá.o uulo, máximo aceito peto Uunicipio de ltaituba qual seja o mesmo valor do projeto. Continuando os trabalhos'

;;;;il; uo julgamento i"ndo em vista o critério editalício de MENOR PREÇO, onde constatou-se que o

iunl"ipun," W. i.. p. MAReUES EIRELI é a vencedora da licitação com o valor totâl de R$ 452.899'ó8

ieuatrocentos e Cinquentâ e Óois Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Oito Centâvos) por ter

àpi"."ntudo um valoiabaixo do valor do projeto da obra e o do aceito pelo Município de ltaituba constante no item

6.1 do edital, prevalecendo o "MENOR pifgbO". Nada mais havendo a ser tratado, a(o) Presidente da Comissão de

Licitação 
"grád"""u 

aos presentes " 
.urp"ni"u os trabalhos para lavratura da ATA, que lida e estando todos de

acordo, pede a Presidente que todos assinem.
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