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OBJETO DO PROCESSO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E O FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO EM ESTRUTURA PRÉ-
MOLDADA NA ESCOLA DO CAMPO PROFESSOR SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA NA LOCALIDADE DO RIO BONITO,
CONFORME RELAÇÃO, QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

No  dia  09/03/2021  às  09:00  horas,  reuniram-se  os  membros  da  Comissão  de  Licitação,  designada  pela(o)
Portaria/Decreto Nº 1392/2020, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou
execução  dos  itens  descritos  no  Processo  Licitatório  Nº  12/2021  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

PARECER DA COMISSÃO

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.

Santa Cecília, 09/03/2021

Aos vinte e dois dias do mês de março de 2021 as 13h30min, reuniram-se nas dependências do prédio da Prefeitura de
Santa  Cecília,  os  membros  da  Comissão  de  Licitações  para  proceder  à  abertura  do  processo  de  licitação  nº  012/2021  -
PMSC  -  TP  001/2021  -  PMSC.  Passou  a  abertura  dos  envelopes  das  propostas  as  quais  foram  rubricadas  e  analisadas
pelos presentes, sendo constatado que as proponentes atenderam as exigências do edital, sendo desta forma classificadas
nesta fase. Na análise das propostas verificou-se que a proponente ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
EIRELI,  ofertou o  valor  Global  de R$ 195.911,43 (Cento e  noventa  e  cinco mil  novecentos e  onze reais  e  quarenta  e  três
centavos).  A proponente BASE PRE-FABRICADOS LTDA ofertou o valor  Global  de R$ 188.693,63 (Cento e oitenta e oito
mil  seiscentos  e  noventa  e  três  reais  e  sessenta  e  três  centavos).  A  proponente  CONSTRUTORA  OESTE  SUL  EIRELI
ofertou o valor Global de R$ 182.111,19 (Cento e oitenta e dois mil cento e onze reais e dezenove centavos). A proponente
ENGEGRAU  CONSTRUCOES  LTDA  ofertou  o  valor  Global  de  R$  192.845,67  (Cento  e  noventa  e  dois  mil  oitocentos  e
quarenta  e  cinco  reais  e  sessenta  e  sete  centavos).  Portanto  a  empresa  VENCEDORA  do  certame  foi  a  empresa
CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI ofertou o valor Global de R$ 182.111,19 (Cento e oitenta e dois mil cento e onze reais
e  dezenove  centavos.  Assim  considerando  que  não  estavam presentes os  representantes das proponentes,  fica  aberto  o
prazo para apresentação de possíveis recursos na forma e no prazo previsto no Art. 109, inciso I, da Lei 8.666/93, a contar
da  intimação  pelo  Diário  Oficial  dos  Municípios.  O  processo  ficará  aguardando  o  transcurso  do  prazo  ou  a  renúncia  do
mesmo. As cientificações dos atos e informações referentes ao processo serão disponibilizadas no site oficial do município
(www.santacecilia.sc.gov.br). Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, cuja ata segue assinada pelos presentes.

Participante: CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Execução  de  serviços  e  o  fornecimento  dos  materiais  e
equipamentos  necessários  para  construção de um barracão em
estrutura  pré-moldada  na  Escola  da  localidade  do  Rio  Bonito-
conforme  memorial  descritivo  e  projetos.

1,000 UNI CONSTRUT
ORA

OESTE

182.111,19 182.111,19

Total do Participante: 182.111,19

Total Geral: 182.111,19

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

ANDRE LUIZ COPELLI

PRESIDENTE

JUNIOR CESAR TENUTE

MEMBRO

TALITA RUTZ DOS SANTOS

SECRETARIO
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