
Estado do Para
GOVERN0 MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA

®                                            ATA DA SESSA0 DE JULGAMENT0 DAS PROPOSTAS

PROCESS0 LICITATdRI0 N° 009/2022-TP

Aos 23 de Maio de 2022,   reuniu-se a Comissao de Licitag6es da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO
PARA, estando presentes os membros: CAROLINE DINIZ DA SILVA - Presidente, ANA CRISTINA PRESTES DA
SILVA -Secretaria, GEANE DOS SANTOS LIMA -Membro, para proceder a abertura das propostas de pregos das
licitantes habilitadas no  processo licitat6rio  n° 009/2022-TP, na modalidade TOMADA DE PRECOS, que tern como
objeto   a   CONSTRATACAO   DE   EMPRESA   DE   ENGENHARIA   PARA   CONSTRUCAO   DA   PRACA   DF
ALIMENTACAO   NO   CANTEIRO    EM    FRENTE   A    PRACA    DA    BIBLIA,    VISANDO    ATENDER    AS
NECESSIDADES  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  DO  MUNICIPIO  DE  IPIXUNA  DO  PARA..  A
presente abertura compareceram as licitantes: TEMAX CONSTRUTORA LTDA. 0 trabalho da Comissao iniciou-se
com a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas.  Concluida a abertura dos envelopes de
propostas de  prego  e o  devido  exame  dos  mesmos,  passou-se  ao julgamento tendo  em vista o crit6rio  editalicio de
MENOR  PRECO,  onde constatou-se que o participante TEMAX  CONSTRUTORA LTDA foi  classificada no  item
00001, perfazendo o valor total de R$ 684.073,87 (Seiscentos e Oitenta e Quatro Mil, Setenta e Tres Reais e Oitenta e
Sete Centavos), onde a mesma foi  analisada e rubricadas pela Comissao de Licitagao e  licitantes presentes.  Ap6s a
analise, esta comissao de licitagao afirma que nao detectou nenhuma irregularidade na referida proposta, ou seja, esta
em conformidade com  lnstrumento Convocat6rio.  Ressaltamos que,  em virtude desta comissao nao disponibilizar-se
de  conhecimento tecnico  especializada de  forma profunda,  a mesma esta encaminhando  a referida proposta para o
setor  de  engenharia,  para  as  devidas  analises  t6cnicas  necessaria,  objetivando  obter  a  certeza  da  regularidade  da
proposta  apresentada  e  possivel  aprovagao  e/ou  reprovagao  (se  for  o  caso).  Dada  a  palavra  aos  presentes,  dela
nenhum  fez  uso,  e  todos,  quando  perguntados  pelo(a)  Presidente  se  abriam  mao  do  eventual  direito  de  recurso,
disseram sim. Nada mais havendo a ser tratado, a(o) Presidente da Comissao de Licitagao agradeceu aos presentes e
suspendeu  os  trabalhos  para  lavratura  da  ATA,  que  lida  e  estando  todos  de  acordo,  pede  a  Presidente  que  todos
assinem.
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