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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 25 de Novembro de 2021, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM                  , reuniram-se os membros

da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  13/2021, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  100/2021, Licitação nº 9/2021 - 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:

a contratação de serviços especializados de engenharia para elaboração de projetos arquitetônico e projetos complementares, para

construção de uma escola no Bairro Simon, no Município de Ipumirim-SC, conforme Memorial Descritivo constante no Anexo "VII" e

Cronograma Físico Financeiro no Anexo "VIII" do Edital.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  59/2021    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão:

No dia e hora marcada, foi dado prosseguimento ao presente embate licitatório. A Comissão de Licitação da início a

abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial das empresas: URBE ATELIÊ DE ARQUITETURA LTDA,

OCHRONA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, VIEIRA MELLO EIRELI-EPP,TRANS GABRIELLI LTDA, DIONEI

HELOI DE SOUZA SERVIÇOS- ME, NORTON ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-ME, GIOVANI LUIS

FERASSO EIRELI e ZELAR CONSTRUTORA LTDA. Todas as empresa acima citadas neste ato se encontram sem

representante presente. Mesmo sem a presença de representantes, a Comissão de licitação realizou a filmagem de

todos os atos realizados, durante a audiência, por meio do sistema audiovisual. Em seguida, a Presidente deu inicio a

abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, onde as mesmas foram conferidas e rubricadas pela

comissão de licitação. Após análise criteriosa das propostas e considerando  a possibilidade de não atendimento ao

disposto no art. 48, inciso II e § 1º da lei n. 8666/93, de parte das propostas de algumas licitantes, optamos  por

suspender esta sessão visando apurar a regularidade das mesmas. Concluída a apuração nova ata será publicada

dando ciência do resultado às empresas licitantes. Nada mais havendo a declarar encerra-se a presente ata que será

assinada por todos os membros da comissão.

 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.

 JUCILENE GOLDONI CALIARI

LAUDECIR FRANCIO

TATIANE ZANELLA

CLAUDIOMIR A. ACCADROLLI

Ipumirim,  25  de  Novembro  de  2021
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