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OBJETO DO PROCESSO
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA E/OU

CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA RISCO E RABISCO, EM ATENÇÃO A PORTARIA
ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 384/SEF- 21/09/2021, SC 00013751/2021, CONFORME DISPOSTO
NO ANEXO “A” DESTE EDITAL.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 2/2022

PARECER DA COMISSÃO
Decorridos os prazos recursais reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura a Comissão Permanente de Licitação, às

14horas (quatorze horas) do dia 28 de abril de 2022, para a abertura dos envelopes e julgamento das propostas de preços
do  Processo  Licitatório  nº  041/2022  –  PMI  -  Edital  de  Tomada  de  Preços  nº  005/2022  –  PMI.  Nenhuma  empresa  se  fez
representar  neste  Ato.  Dando  prosseguimento  foi  aberto  o  envelope  da  proposta  de  preço  das  empresas  habilitadas  “PB
CONSTRUÇÕES  EIRELI”  e  “CONSTRUTORA  FOSCARINI  EIRELI”  procedida  à  rubrica  dos  documentos  neles  contidos.
Aberto os envelopes das Propostas de Preços, constatou-se que todas as Planilhas das Propostas de preços das empresas
habilitadas  estão  de  acordo  com  o  disposto  no  item  “6”  do  edital  e  seus  respectivos  subitens.  As  propostas  de  preços
apresentadas  pelas  empresas  ficaram  assim  classificadas:  em  1º  Lugar  a  empresa  “PB  CONSTRUÇÕES  EIRELI”  com  o
valor de R$ 1.576.747,87 (um milhão, quinhentos e setenta e seis mil,  setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete
centavos);  em  2º  Lugar  a  empresa  “CONSTRUTORA  FOSCARINI  EIRELI”,  com  o  valor  de  R$  1.591.809,00  (um  milhão,
quinhentos e noventa e um mil  e oitocentos e nove reais).  A classificação está de acordo com as propostas apresentadas
pelas empresas habilitadas. As Empresas não apresentaram formalmente o Termo de Renúncia para esta fase da Licitação.
Deixada a palavra livre, ninguém mais fez uso da mesma. As empresas não presentes a esta sessão serão comunicadas da
decisão desta Licitação, através de email. A Comissão Permanente de Licitações, decorridos os prazos recursais, sugere ao
Prefeito Municipal, e este querendo a homologação do resultado deste Processo Licitatório.

No  dia  28/04/2022  às  14:00  horas,  reuniram-se  os  membros  da  Comissão  de  Licitação,  designada  pela(o)
Portaria/Decreto Nº 31/2022,  para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou
execução  dos  itens  descritos  no  Processo  Licitatório  Nº  41/2022  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:

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.

Ipira, 28/04/2022

Assinatura do(a) pregoeiro(a) e dos membros da comissão que estiveram presentes.
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