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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 4 de Julho de 2019, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES      , reuniram-se os

membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  002/2019, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes

habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  2869/2019, Licitação nº 77/2019 - 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:

O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa na contratação de empresa especializada sob forma de execução indireta,

regime de empreitada por preço global, para a execução de obras de Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental

Dom João VI, nesta cidade.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2019    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

Como os prepostos das licitantes abriram mão do prazo para recurso, quanto ao julgamento da Habilitação, passamos

para a fase de Julgamento das Propostas, que abertos os envelopes de propostas, conferidos e rubricados os

documentos, feito o registro dos preços e a classificação foi escolhida, em caráter preliminar, com a vencedora do

certame a empresa G. Bonafé. O Julgamento feito pela Comissão Julgadora considerou apenas o menor preço global.

Desta forma, este  processo licitatório será encaminhado para a Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente para

que possa ser analisado e feito o parecer da parte técnica da proposta da empresa vencedora preliminarmente.

Item

Participante:

Especificação

657914

-

G. BONAFE

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

1

Reforma e ampliação da EMEF Dom João VI

UND 1,00  

0,0000

74.672,97    74.672,97   

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

74.672,97   

_________________________

Total Geral ---------------------->

74.672,97   

 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.

 CARINA DA SILVA MAFALDA

TIAGO GUTLER ZAMBIASI

ANDREA BORGES MARTINS

Palmeira das Missões,  4  de  Julho  de  2019

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

 - ........................................ - VICE-PRESIDENTE

 - ........................................ - SECRETÁRIA

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

ALISON DA SILVA HAUCH - ................................................................. - Representante


