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Aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2021 às 14h, reuniram-se nas dependências do prédio da Prefeitura
de Joaçaba, os membros da Comissão de Licitações para proceder à continuação do Processo de Licitação nº
82/2020/PMJ - Edital TP nº 15/2020/PMJ. Constatou-se que o representante da proponente CONSTRULACER
COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDOPOLIS EIRELI, senhor Paulo Sergio Chaves, se credenciou ao
certame. Assim, inicialmente, foram abertos os envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas. As
propostas foram rubricadas e analisadas pelos presentes, sendo constatado que a proponente B&P -
CONSTRUTORA EIRELI (07.052.006/0001-51) foi declarada desclassificada por não ter apresentado atestado
de garantia, estado em desacordo com o subitem 5.2.4 do edital. A proponente ANDERSON RENATO SUHRE
BAPTISTA (27.856.626/0001-50), foi desclassificado do certame por ter apresentado a planilha dos preços de
forma ilegível e não apresentou as declarações da proposta, estando em desacordo com o subitem 5.2.1 do
edital. Os demais proponentes atenderam às exigências do edital, sendo, desta forma, CLASSIFICADAS, nesta
fase. Na análise de preço verificou-se que a proponente EGITO ENGENHARIA LTDA (09.306.253/0001-62)
ofertou valor de R$ 244.845,21 (duzentos e quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e
um centavos); a proponente STRAHL ENGENHARIA EIRELI (20.554.701/0001-80) ofertou o valor de R$
206.581,14 (duzentos e seis mil quinhentos e oitenta e um reais e quatorze centavos); a proponente
 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA (13.185.407/0001-82) ofertou valor de R$
199.851,24 (cento e noventa e nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos); a
proponente BASE-V ENGENHARIA LTDA - ME (28.877.101/0001-64) ofertou valor de R$ 196.261,50 (cento e
noventa e seis mil duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos); A proponente ARMAFER
CONSTRUCAO CIVIL EIRELI (21.285.605/0001-46) ofertou o valor de R$ 193.302,30 (cento e noventa e três mil
trezentos e dois reais e trinta centavos); a proponente CONSTRULACER - COM. E CONST. LACERDOPOLIS
EIRELI-M (06.123.883/0001-03) ofertou o valor de R$ 169.448,19 (cento e sessenta e nove mil quatrocentos e
quarenta e oito reais e dezenove centavos)  e a proponente CURY - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -
EIRELI (08.299.152/0001-49) ofertou valor de R$ 137.851,97 (cento e trinta e sete mil oitocentos e cinquenta e
um reais e noventa e sete centavos sendo, dessa forma, considerada VENCEDORA do certame. Assim,
considerando que não estiveram presentes todos os representantes das proponentes, fica aberto o prazo para
apresentação de possíveis recursos na forma e no prazo previsto no artigo 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. Sendo que as cientificações dos atos futuros se darão exclusivamente pelo site do
Município (www.joacaba.sc.gov.br) e pelo DOM - Diário Oficial dos Municípios, quando necessário. As
informações referentes ao processo serão disponibilizadas no site do Município (www.joacaba.sc.gov.br). Nada
mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, cuja ata segue assinada pelos presentes.
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