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JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

 
Processo Administrativo nº 09/2022/CMX 
Processo Licitatório nº 09/2022/CMX 
Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2022/CMX 
 
Objeto: aquisição de mesas para os novos gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal de 
Xinguara.  
 

 
Para determinação da retribuição financeira referente à aquisição de mesas para os novos 

gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal de Xinguara, , considerou-se os 03 (três) orçamentos 
oferecidos a esta Casa nos autos deste processo, sendo: 

 
1º. MEGA MÓVEIS, inscrita no CNPJ nº 29847718/0001-08 apresentou proposta de preços no 

valor unitário de R$ 863,00 (oitocentos e sessenta e três reais), perfazendo, portanto, um valor global de 
R$ 9.493,00 (nove mil, quatrocentos e noventa e três reais) a título de fornecer os produtos objeto 
desta dispensa de licitação; 

 
2º. MODERNA MÓVEIS PLANEJADOS, inscrita no CNPJ nº 19873601/0001-37 apresentou 

proposta de preços no valor unitário de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), perfazendo, portanto, 
um valor global de R$ 10.890,00 (dez mil, novecentos e noventa reais) a título de fornecer os produtos 
objeto desta dispensa de licitação; 

 
 
3º. JOAB DAS CHAGAS DOS SANTOS 76705021268 inscrita no CNPJ nº 42800527/0001-40 

apresentou proposta de preços no valor unitário de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), perfazendo, 
portanto, um valor global de R$ 9.460,00 (nove mil, quatrocentos e sessenta reais) a título de fornecer 
os produtos objeto desta dispensa de licitação; 

 
 Verifica-se que a terceira empresa apresentou preço menor na cotação e esta Casa Legislativa 

prima por limitar gastos, objetivo que poderá cumprir com a eventual realização de contratação da 
referida empresa. 

  
Dessa forma, consoante as razões acima expostas, justifica-se a contratação da empresa JOAB 

DAS CHAGAS DOS SANTOS 76705021268 inscrita no CNPJ nº 42800527/0001-40, pelo valor global 
de R$ 9.460,00 (nove mil, quatrocentos e sessenta reais). 

 
 
Xinguara / PA, 25 de abril de 2022. 

 
 
 

Rozania Pinto Lima 
Presidente da Comissão de Licitação 
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