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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 22 de Novembro de 2022, às 13:20 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SCHROEDER                            , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  9197/2022, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  161/2022, Licitação nº 45/2022 - 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 especializada para Implantação dos sistemas preventivos contra incêndio, contemplando 2 novas escadas em
concreto armado (sistema de saída de emergência), sistema hidráulico preventivo - torre do reservatório (10000litros), sistema
preventivo por extintores, sistema de iluminação de emergência, sistema de sinalização de abandono, instalação de gás combustível na
cozinha (abrigo de gás no bloco ampliado), sistema de alarme e detecção de incêndio em toda a Escola Municipal S

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  258/2022    (Sequência: 5)

Parecer da Comissão: A comissão reuniu-se para recebimento do parecer do setor de Engenharia e do Parecer 205/2022-PROJUR, quanto a
análise das propostas, o Parecer Jurídico traz em sua conclusão que "esta procuradoria sugere que seja dado regular
andamento ao processo licitatório, mantendo classificadas as propostas comerciais apresentadas pelas empresas
ARTEPI INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, PREVENTI ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA e BELLATOR
OBRAS E SERVIÇOS LTDA, mantendo o valor global das tabelas apresentadas.  Sendo assim fica declarada
vencedora a empresa ARTEPI INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA com valor global de R$ 545.268,46.  Abre-se
então o prazo recursal conforme artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93.  Encerra-se a sessão e pede-se para ser
enviada cópia da ata e dos pareceres às empresas participantes.

LOTE:  1

Item

Participante:

Especificação

15038 - ARTEPI INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA

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

1 contratação de empresa especializada para Implantação
dos sistemas preventivos contra incêndio, contemplando
2 novas escadas em concreto armado (sistema de saída
de emergência), sistema hidráulico preventivo - torre do
reservatório (10000litros), sistema preventivo por
extintores, sistema de iluminação de emergência, sistema
de sinalização de abandono, instalação de gás
combustível na cozinha (abrigo de gás no bloco
ampliado), sistema de alarme e detecção de incêndio em
toda a Escola Municipal Santos Tomaselli, localizado na
Rua Cândido Tomaselli, 884, bairro Tomaselli, neste
Município, conforme projetos, memorial descritivo,
planilha de quantitativos e demais anexos que fazem
parte integrante deste Instrumento o convocatório.

UN 1,00  0,0000 545.268,46    545.268,46   

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

545.268,46   

Total Geral ----------------------> 545.268,46   
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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

Rafaela Susan Kienen

Ivandra de Souza

Valquiria Heidorn Eing

Marlene Neumann

Eloir José Wendt

Fernanda Carolina Zen Zuqueto

Schroeder,  22  de  Novembro  de  2022

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

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO
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