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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 1 de Março de 2021, às 11:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SCHROEDER                            , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  8675/2021, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  4/2021, Licitação nº 4/2021 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

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:

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para  contratação de empresa
especializada em manutenção preventiva e corretiva - pequenos reparos - em estruturas prediais e em geral, em serviço de colocação e
retirada de lajotas, pavers e paralelepípedos e serviços de limpeza de caixas de captação fluvial e rede de esgoto, para suprir as
necessidades da Secretaria Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  14/2021    (Sequência: 4)

Parecer da Comissão: A pregoeira e equipe de apoio, reuniram-se para abertura do envelope de habilitação da empresa ACR
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME. Os documentos serão analisados referentes a data de 10 de
fevereiro de 2021, data de abertura do processo. Foi aberto o envelope de habilitação da licitante, cujos documentos
foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à disposição para exame e rubricação.
Constatando que a empresa ACR ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME apresentou a documentação de
acordo com o edital, resultando assim habilitada. Foi atualizada a CND de FGTS a qual venceu em 19/02/2021, no
site do FGTS consta uma nova CND regular e com vencimento em 29/03/2021 as demais CNDs e documentos estão
dentro da validade com a data atual.  Encerra-se a sessão e pede-se que seja enviada a ata as empresas
participantes.

Item

Participante:

Especificação

14516 - ACR ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI

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

1 Empresa especializada em manutenção preventiva e
corretiva - reparos de estrutura em geral : Postos de Saúde,
Escolas, Creches, Ginásios, Prédio da Prefeitura,
Caragens. Serviços Urbanos ( melhorias de acessibilidade,
mobilidade e pequenas reformas). Saneamento ( confecção
de bocas de lobo, emendas em tubulação de esgoto,
ligações de esgoto, confecção de entroncamentos de
tubulação de concreto, cofecção de tampas de concreto
para bocas de lobo e caixas de captação de pluvial em vias
públicas e estradas, recuperação de calcada,  bocas de
lobo e meio fio), consertos  hidráulicas e pinturas  .  É de
responsabilidade da contratada pelos  equipamentos e
vestimentas exigidos por Lei e Normas de Segurança,
Encargos Sociais, trabalhista, previdenciários, fiscais,
transporte (veículos para deslocamento dos funcionários e
materiais, equipamentos/ferramentas como betoneira,
plaina, cortador de piso, corta vergalhão, andaimes,
parafisadeira, furadeira,esmerilhadeira e outras conforme a
necessidade.).

H 5.000,00  0,0000 18,70    93.500,00   

2 Empresa Especializada em Serviço de ( tirar e colocar)
Lajotas, pavers e paralelepípedos, incluso máquina de
compactação. (com fornecimento de mão de obra
especializada e equipamentos)  -  A segurança viária no
local da obra cabe a contratada (colocação de cones ,
placas de sinalização e fitas zebrada) Município de
Schroeder.

M² 5.000,00  0,0000 11,00    55.000,00   

3 Empresa Especializada em limpeza de caixas de captação
fluvial e rede de esgoto (bocas de lobo), retirada de grade
de ferro ou concreto, obstruídas por barro, pedras e areia,
trazidas pelas enxurradas e inundações e afixar grade de
ferro ou concreto.  A segurança viária no local da obra cabe
a contratada (colocação de cones , placas de sinalização e
fitas zebrada) Município de Schroeder.

UN 5.000,00  0,0000 12,00    60.000,00   

Total do Participante --------> 208.500,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 208.500,00   
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

 Daniela Samulescki

Valderi Rocha de Camargo

Ivandra de Souza

Tânia Maria Zoz

Valquiria Heidorn Eing

Rafaela Suzan Kienen

Schroeder,  1  de  Março  de  2021
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