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Tomada de preços

OBJETO DO PROCESSO

PARECER DA COMISSÃO

No dia 20/10/2021 às 08:45 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 587/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 115/2021 na modalidade de
Tomada de preços. 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:

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

TOMADA DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA CLODOVEO JACINTO FERREIRA, LOCALIZADA NA PARALELA À BR 282,
SENTIDO PONTE SERRADA - CHAPECÓ (LADO DIREITO), CONFORME PROJETO EXECUTIVO ANEXO AO EDITAL.

Aos  vinte  e  dois  dias  do  mês  de  outubro  de  dois  mil  e  vinte  um,  ás  dez  horas,  reuniram-se  na  sala  de  licitações  da
Prefeitura Municipal de Ponte Serrada - SC a Comissão Permanente de Licitações designada pelo decreto nº 0587/2021 de
28 de  setembro de  2021  para  julgar  a  licitação  em  epígrafe.  Ato  contínuo  foi  atestado  que  os  envelopes  encontravam-se
lacrados, os mesmos foram abertos e as propostas foram rubricadas. A empresa TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS
LTDA, apresentou proposta em valor de 1.981.715,38 (um milhão novecentos e oitenta e um mil setecentos e quinze reais e
trinta e oito centavos) a empresa SETEP CONSTRUCOES S.A, apresentou proposta em valor de 1819.742,85 (um milhão,
oitocentos  e  dezenove  mil,  setecentos  e  quarenta  e  dois  reais  e  oitenta  e  cinco  centavos),  a  empresa  CONSTRUTORA
OLIVEIRA LTDA, apresentou proposta em valor de 1.806.669,56 (um milhão, oitocentos e seis mil, seiscentos e sessenta e
nove reais e cinquenta e seis centavos) a empresa PAVOESTE PAVIMENTAÇÕES LTDA, apresentou proposta em valor de
1.866.634,11 (um milhão, oitocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e onze centavos). Assim, pela
proposta  apresentada  em  acordo  com  o  exigido  pelo  edital  e  como  participante  habilitada  que  apresentou  menor  valor,
declara-se vencedora a empresa CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.  Desta forma encerra-se a presente ata,  a qual  todos
passam a assinar, e segue para publicação do no site do município www.ponteserrada.sc.gov.br.
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Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

MEMBRO

VIVIAN GIZELE MARCOLAN

PRESIDENTE

FABIANA SCUSSIATO PEROSA

MEMBRO

PATRICIA GUIMARÃES

MEMBRO

JANICE DE FATIMA FARIAS

MEMBRO

SABRINA DOS SANTOS SCHULLER

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

(SETEP CONSTRUCOES S.A)

DAIANE MAZIERO

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

Ponte Serrada, 20/10/2021

http://www.ponteserrada.sc.gov.br/


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

(CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA)

AURIMAR KELLER


