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CEP: 89600-000  CNPJ: 84.591.890/0001-43  Telefone: (49) 3551-8200

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte (20/02/2020), às nove horas, no auditório do Simae, sito na
Rua Tiradentes, nº 123, Centro, em Joaçaba, SC, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de
Licitação do Simae de Joaçaba, designada pela Portaria n.º JHL-557/2019, de 26/12/2019, sob a presidência de
Wilian Sartor Sganzerla, Vice-Presidente, estando presentes os membros Alessandra Marcon Zanchetta e
Graciela Pratto, para abertura e julgamento dos envelopes propostas de preços da Tomada de Preços JHL
0006/2019 - Licitação 0079/2019, destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
ELABORAÇÃO DE ANÁLISE E ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETOS BÁSICOS, ARQUITETÔNICOS,
EXECUTIVOS E URBANÍSTICOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESTAÇÕES DE
TRATAMENTO DE ESGOTO DE HERVAL D’OESTE E LUZERNA/SC. Abertos os trabalhos, o Senhor Vice-
Presidente em prosseguimento, passou à abertura dos envelopes Proposta de Preços. Da análise e exame da
proposta, à vista das exigências constantes do Edital, a Comissão deliberou 1) classificar em primeiro lugar a
empresa: Aquarum Saneamento Ambiental Ltda: R$ 598.000,00 (quinhentos e noventa e oito mil reais); segundo
lugar Serenco Serviços de Engenharia Consultiva: R$ 649.582,50 (seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos
e oitenta e dois reais e cinquenta centavos); em terceiro lugar Gouvêa da Costa Consultoria e Projetos de
Engenharia Ltda: R$ 745.035,00 (setecentos e quarenta e cinco mil, trinta e cinco reais). O critério para a
classificação da proposta foi o menor preço global, após verificada a sua compatibilidade com o preço máximo
estabelecido no Edital. 2) Que das decisões contidas nesta ata as licitantes participantes, querendo, têm prazo
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso a contar da publicação do ato no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina, conforme item 11.2 do Edital. Em nada mais havendo, o Senhor Vice-Presidente
encerrou a sessão, e eu, Alessandra Marcon Zanchetta, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, vai
assinada pelos presentes.
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