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OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 4 de Maio de 2018, às 10:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA             , reuniram-se os membros da

Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  983/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  44/2018, Licitação nº 3/2018 - TP, na modalidade de Tomada de

Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas

as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA GUARITA DO VIGIA, LOCALIZADA NO PÁTIO DA

PREFEITURA, NA RUA SETE DE SETEMBRO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS

ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão:

Ao quarto dia do mês de maio de dois mil e dezoito, ás oito horas e trinta minutos, reuniram-se a sala de licitações da

Prefeitura Municipal de Ponte Serrada - SC a comissão permanente de licitações designada pelo decreto nº 983/2017

de 13 de dezembro de 2017 para julgar a licitação em epígrafe. Em virtude da inabilitação das empresas

CONSTRUPALMAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA ME, por não apresentar o memorando de cálculo, exigência

do item 3.4.3 do edital e o representante credenciado informar sua falta de intenção de apresentação de recurso, que

fez-se constar em ata, com sua posterior assinatura e a empresa MAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA

EIRELI, que apresentou balanço referente o ao de 2016, não obedecendo exigência do item 3.4.2 do edital, não contar

com representante credenciado e portanto restar inabilitada. Ato contínuo foi aberto o envelope da proposta da

empresa HABILITADA, CONSTRUPEJC CONSTRUÇÕES EIRELI ME, que apresentou proposta no valor total de R$

13.932,37 (treze mil trezentos novecentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), sendo que R$ 8.359,42 (oito

mil trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) de material e R$ 5.572,94 (cinco mil quinhentos e

setenta e dois reais e noventa e quatro centavos) de mão de obra . Sendo assim, pela única proposta aberta de menor

valor, fica a empresa CONSTRUPEJC CONSTRUÇÕES EIRELI ME, HABILITADA. Dessa maneira encerra-se a

presente ata a qual todos passam a assinar, e segue processo para homologação da autoridade competente.

COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

EMANUELA MARTINELLI

ALICE CRISTINA FROZZA

DENISE BARBOSA

RAQUEL FOPPA EVANGELISTA

Ponte Serrada,  4  de  Maio  de  2018

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - MEMBRO DA COMISSÃO

 - ........................................ - MEMBRO DA COMISSÃO

 - ........................................ - MEMBRO DA COMISSÃO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

- ................................................................. -Representante

- ................................................................. -Representante

Jesuel de Almeida Dreher - ................................................................. -Representante
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