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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 3 de Agosto de 2020, às 09:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM                  , reuniram-se os membros da

Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  052/2020, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  50/2020, Licitação nº 3/2020 - 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 para execução de pavimentação asfáltica (mão de obra + material), destinado a Comunidade de Jacutinga, interior

do Municipio de Ipumirim, conforme Projeto, Planilha  e Memorial Descritivo, anexo ao Edital.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  21/2020    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão:

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, ás  nove horas e trinta minutos, a Comissão de licitação da

prosseguimento ao presente embate licitatório. A Comissão de Licitação da início a abertura dos envelopes contendo a

Proposta Comercial da empresa: SANTASUL - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP neste ato representado pelo

Senhor ÉRICO JOÃO FERREIRA DA SILVA. Em seguida o Presidente da inicio a abertura do envelope contendo a

proposta comercial, onde a mesma foi conferida e rubricada pela comissão de licitação e representante presente. Após

analise criteriosa da proposta constatou-se que a empresa estava em conformidade com o presente Edital. Declara-se

vencedora a empresa SANTASUL - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP, com o valor de R$ 215.209,04(duzentos e

quinze mil, duzentos e nove reais e quatro centavos). Segue anexo quadro comparativo de preço da empresa acima

mencionada, que é parte integrante do presente certame. Nada mais havendo a declarar encerra-se a presente ata que

será assinada por todos os membros da comissão e representante presente.

Item

Participante:

Especificação

10069

-

SANTASUL - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA-EPP

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1

Contratação de empresa para execução de pavimentação

asfáltica (mão de obra + material), destinado a Comunidade

de Jacutinga, interior do Municipio de Ipumirim, conforme

Projeto, Planilha  e Memorial Descritivo, anexo ao Edital.

SER 1,00  

0,0000

215.209,04    215.209,04   

Total do Participante -------->

215.209,04   

_________________________

Total Geral ---------------------->

215.209,04   

 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.

 LAUDECIR FRANCIO

JUCILENE GOLDONI CALIARI

MOIRA COMBOSKI SCHNEIDER

CLAUDIOMIR ANTONIO ACADROLLI

Ipumirim,  3  de  Agosto  de  2020

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

 - ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO


