
Estado do pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Aos 26 de Novembro de 201 8, reuniu-se a comissão de Licitações da(o) pREFEITURA MUNICIPAL DEIfllIUPA, estando presentes os membros: JosE DE RIBAMAR elMgm,tÉ sILVA - presidente, GLEANE DASILVA sANTos - Membro, GLEICIELY RAMos DAVILA^ - Membro, para p.o..i", u abe.tura da propostâ depreço da licitante habilitada no processo licitatório no 016/201S-Tp, na modaliaade ióúaoe os pREÇoS, quev tem como obieto a contratação de empresa especializada 
", "rc"l!Tl1 .irit 

pu.u ôorri-fão_do Estádio de Esportes
:i-lt9it+1-lA A presente. abertura compáreceu a licitante:- coMpACTÀ coú§iúõors DRAGAGENS EsERVIÇos LTDA o trabalho da comissãô iniciou-se com a abertura do envelope contendo a proposta da licitantehabilitada' concluída a abertura do envelope de proposta de preço e o devidà 

"*u." ão mesmo, passou-se ao
ryc-1T"I!" da proposta de preço ofertado pelá licitante ioúpacrA coNsiRúçbes nnaceceNs esERVIÇos LTDA no valor total de R$ 1.390.694,1r(um Milhão, Trezentos . Nor;;;úil, seiscentos e Noventa eQuatro Reais e onze centavos). continuando os trabalhos, verifica-se qr- 

" 
p.";;;;plJr"ntrdu não excedeu aovalor estimado pela Administração.de R$ 1 .395.804,60(Urn Milhão, Treientos e úoventa' e cinco Mil, oitocentos e

Quatro Reais e sessenta centavos),. pelo que foi aceita pela comissão a" ii"it"ia", 
"i.io 

que ateÍrdeu o critérioedilício de menor preço. Dada.a palavra aós presentes, d'ela nenhum fez uso. Naáa mais havendo â ser tratado, oPresidente da Comissão de I-icitação agradeceu aos presentes.e suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, quelida e estando todos de acordo, pede a piesidente que todos assinem.
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EUNÇÃO NOME

Presidente (IOSE DE RIBAMAR ALMEIDA E SILVA

Membro CLEANE DA SIIVA SANTOS

Mernb.ro GLEICIELY RÀMOS DAVILA
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