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ATA DA SESSAO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

PROCESSO LICITATÓRIO N" OI4l2OI9.TP

estendeu ao repre§entante legal da empresa para, também, assinar. Para tanto, â única proposta de

examinada pela comissão e a decisão será informada e divulgada pela Comissão de Licitação . Nada mai§

encerrada a sessão e lavrada a presente Ata que vai por todos assinada.

resumida, ptanilha de orgamento, cronograma fisico-financeiro, composição unitária de preços, tâbela de composição

. de BDI e tabela de encargos sociais. Em seguida registrou o valor total da proposta ofeÍada pela licitante de R$

629.748,83(seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos) que ao final

t,
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colnuma quadra cobertp
pio de ltaituba'PA.

OBJETO: Contratagão de empresa especializada para continuação da construção de

vestiaÍio naE.M.E.F Prof. Ieda Maria Gomes Barbalho, no Distrito de Crepurizão - Municí
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a tratâl foi ,
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RESULTADO DA AVALIAçÃO DA PROPOSTA PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para continuação da construção de uma g\leq[9

coberta com vestiáiio na E.frl|.E.F ProF. leda Maria Gomes Barbalho, no Distrito de Crepufizâçi i
Município de ltaituba-PA. i l
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Após a avaliação pela Comissão de LicitaçÕes da Proposta Preços apre.sentada pela emnleêg

SbUSn E MÉLO LTDA, portadora do CNPJ sob o no 08.543.805/0001-93, locali4ad9,Fgfl.:
Transamazônica, no 03, Balrro Mesquita, ltaituba-PA, constatou que os itens da planilhq 

.fla i

composiçáo de custos unitários foram preenchidos corretamente e sem itens considerados' 
vazios, ã planilha de orçamento composto corretamente com os campos d9: :9*iç3.1.,,d"
unidajes e da Çuantidad"ó, do preço sem BDl, do preço com BDI e total do item, total da plarl[lla,

valeres referencias, percentual de BDI e tabelas de referências; o cronograma ÍlslcoJlnaneelro I

elaborados de acordo com a planilha de orçamento; a tabela de composição de BDI de acordo
.,-. com modelo anexo do edital e a tabela de êncargos sociais de acordo com as leis sociais' Ep

detrimento da constataçáo da regularidade de todos os documentos que compõe a proposta de

preço esta Comissáo d-e licitaçáo, bem como da confirmação do valor da proposta de pre,ços 
,

àt"rt.O, pela licitante de R$ 6i9.748,83(seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e quarerlta.e

oito reãis e oitenta e três centavos); sendo assim, por náo exceder o valor do projeto da obrflrde,

Rg 631.412,85 (seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e doze mil reais e oitentã e cinco

centavos), em cumprimento os itens 6.1 e 6.2 do edital; declara a licitante vencedora da licitaçâo.

Observa-se o prazo de 5 (cinco) Úteis, de acordo com os termos
8.666/93 e alteraçÕes vigentes, a contar da intimação do presente

concordando cdm o presente resultado, ingressar com recurso.
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Itaituba-PA, de 31 de dezembro de 2019.
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do art. 109, lnciso I da Lei 'ho

resultado, para a licitante, não
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Membro CLEANE DA SILVA SANTOS

I rii l

i'

i


		2020-03-24T11:49:22-0300
	GLEICIELY RAMOS DAVILA:85670448200




