
PROCESSO LICITATORIO N' OI O/20I9'TP

oBJETo: Contratação de empresa especializada-para.l rnplantação de (l) um Sistema Simplificado de Abastecimento

;" Á;r;;; ê;"niáade de Sdo Beneáito' Municipio de ltaituba/PA'

Aos dezenove dias do mês d: tc:'l-q::.","^* 0"1111']"-i:"':iH'J3',],'?IJ::l't;"-13;H;1""'"ttii,'3f^T'"t:

i::[:[YH,X,Yi'§fâi',?^"[t+l!:Gf:::""ffi:iiiv"n,qüôi o,rvtrn. Y-;;;' para proceder a

abertura reÍêrente uo pro".r.o ti"iiutãrio n" 010/2019-TP, na modalidacle ToMADA DE PREÇos' qtre terr conlo

obieto a Contrataçao o. .tp'"'u t'iàtjuri'uau n.ara ]mqla11a9ao 
àt r r i ''" s ""*a Sirn plificado de Abastec irnettto de

Ácuu n, comunidade a. sr"-riil.àià. vunicipio d" ltriú;P;: Á pr.r.',tt bertura' emhora lenttarn feito o

'àastro previo ur.,p,",u''.El F' üôÜ;ü i;RviÇos DE^cõilàiRuÇÃo e tne lr ' R & J cAMPos sERVlÇos

v rDA ME. compareceu " "'';;;;;:;;'íii'i*"" 
n, a iôÃüpóÀ SERVlÇos LrDA ME' representado por

ARILSON LU lz DOS SnN ó§ ióLzA. o rrabalho au .o*i.rao ini.iou-'" corn o recebirnento dos envclopes

conrendo os documentos t uuilàtirio, 
" 

u, propostas de p*o"r';'o-"J;ihimento da assinatirra' na lista de prese,ça' da

liciranre presenre à sessào. trr;;;;iilf, abeno o enrelope contendo os documentos e os rtrcsrnos rubricad':s pelos

rnernbros da cornissào. p"," i.."p"t;:;;r,-.;;;;";. Àür, à,,e.,i.. de toda tlocLttnenraçào d. ticitante panicipante

do presente ceíame, a corirrã" "ãn.r"iu 
que a licitante r"i.ã"ti,r.*d, HABILIIADA para a scgunda fase do

oÍesenre certame, por atenoer a iicli;;;; R d J CAMPOS SÉnviços LTDA-ME todas-as exigências contidas no

ilil;;;il;i"iort". p-"1*à, ini.iu,a o:utgu*.nro de Proposta nesta mesÍnâ sessão'

pârâ constar. lavrou-se a presente ata qtle vai assinaiJa pelos membros da corlissão e pelo represcntante presente
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