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89642-000 - Tangará

76/2021

Data do Processo: 10/05/2021

Tomada de preçosESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EDIFICAÇÃO MODULAR OU CONTAINER
ADAPTADO PARA LANCHONETE

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

PARECER DA COMISSÃO

Participa deste certame a seguinte empresa:

    1.  ECCO PRAX SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA, representada neste ato por RODRIGO ALAN DE OLIVEIRA.
Iniciou-se a reunião com as vistas e rubricas nos envelopes “documentação” e “proposta” pela Comissão Permanente

de Licitações seguindo-se para a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação da empresa, passando
para vistas e rubricas dos presentes. Constatou-se que a empresa participante encontra-se HABILITADA para a segunda
fase  do  prélio.  A  empresa  ECCO  PRAX  SOLUCOES  SUSTENTAVEIS  LTDA  declarou,  através  de  seu  representante,
renunciar  o  direito  a  interposição  de  recursos  referentes  à  fase  de  habilitação  e  a  fase  de  abertura  das  propostas  do
referido processo licitatório,  passando assim para a segunda fase do prélio,  abertura das propostas,  sendo os conteúdos
vistados e analisados.  Após análise, à vista das exigências constantes no edital, as propostas obedeceram às exigências
do  edital,  dando  prosseguimento.  A  Comissão  constatou  a  apresentação  da  proposta  no  seguinte  valor:  ECCO  PRAX
SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA com o valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Dando continuidade, sendo o
critério para julgamento e classificação o de menor preço global, a Comissão de Licitações declara a empresa ECCO PRAX
SOLUCOES  SUSTENTAVEIS  LTDA vencedora, com  o  valor  total  de  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais).  Publique-se  o
presente resultado no site www.tangara.sc.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC na data de 11/06/2021. Nada
mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, com o presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Reuniram-se no dia 11/06/2021, as 09:24 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 48/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 76/2021 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:

Participante: ECCO PRAX SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Edificação modular com platibanda ou container adaptado para
utilização como lanchonete. Dimensões de 6,00 x 2,44m e altura
mínima de 2,44m. Com divisórias internas, sendo dois banheiros
(ambos com janela 30x30cm), onde um deve ser adaptado pra
PCD, inclusive com as barras de apoio instaladas. As paredes
externas devem estar pintadas na cor preta e na parte interna, na
cor branca, sobre revestimento de drywall impermeabilizado. As
instalações elétricas e hidráulicas internas devem estar prontas
para o uso, inclusive torneiras, lavatório, vaso sanitário, quadro
de distribuição de energia, lâmpadas, tomadas e interruptores
conforme croqui anexo (exclusive a ligação das redes elétricas e
hidrossanitárias). Deve haver uma janela de 1,00 x 2,00m com
abertura para cima, para atendimento de clientes e uma porta de
80cm de largura no acesso da área principal. O revestimento do
piso deve ser cerâmico PEI IV ou PEI V em todos os ambientes.
O transporte e o descarregamento do container/edificação
modular na praça Darcy Casagrande devem estar inclusos. -
Edificação modular com platibanda ou container

1,000 UND 50.000,00 50.000,00
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adaptado para utilização como lanchonete. Dimensões de 6,00 x
2,44m e altura mínima de 2,44m. Com divisórias internas, sendo
dois banheiros (ambos com janela 30x30cm), onde um deve ser
adaptado pra PCD, inclusive com as barras de apoio instaladas.
As paredes externas devem estar pintadas na cor preta e na
parte interna, na cor branca, sobre revestimento de drywall
impermeabilizado. As instalações elétricas e hidráulicas internas
devem estar prontas para o uso, inclusive torneiras, lavatório,
vaso sanitário, quadro de distribuição de energia, lâmpadas,
tomadas e interruptores conforme croqui anexo (exclusive a
ligação das redes elétricas e hidrossanitárias). Deve haver uma
janela de 1,00 x 2,00m com abertura para cima, para
atendimento de clientes e uma porta de 80cm de largura no
acesso da área principal. O revestimento do piso deve ser
cerâmico PEI IV ou PEI V em todos os ambientes. O transporte e
o descarregamento do container/edificação modular na praça
Darcy Casagrande devem estar inclusos.

50.000,00Total do Participante:

50.000,00Total Geral:

PRESIDENTE

CRISTIANE PICCININ

MEMBRO

DAIANE NEIS ALVES DOS SANTOS

MEMBRO

LARISSA VENDRUSCOLO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

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.

Tangará, 11/06/2021

ECCO PRAX SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA

RODRIGO ALAN DE OLIVEIRA


