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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 20 de Outubro de 2020, às 11:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SCHROEDER                            , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  8443/2020, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  179/2020, Licitação nº 30/2020 - 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 execução  (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais
serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares e sinalização viária da pavimentação asfáltica da Rua André
Tietz - EST OPP à Est. 9+13,00m, no Município de Schroeder/SC compreendendo uma extensão de 193,00m e área total de
2.051,50m², conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, em regime de PARCERIA, com fu

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  183/2020    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão: A comissão reuniu-se após recebimento do Parecer 190/2020-PROJUR e Parecer de Análise das Propostas do Setor
de Engenharia. No Parecer do Setor de Engenharia traz em sua Conclusão que "empresa participante PAVIPLAN
PAVIMENTAÇÃO LTDA atendeu as exigências do edital nos itens 10.1.1.4 e 10.1.1.7." e no Parecer
190/2020-PROJUR traz em sua Conclusão que "Pelo que consta no parecer apresentado pela consulente do setor de
engenharia, há diferenças no valor global da proposta apresentada pela empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA,
para o valor global da proposta calculada, no valor de R$ 2.548,99 (dois mil e quinhentos e quarenta e oito reais e
noventa e nove centavos). Em que pese a diferença apontada não ser irrisória, a proposta apresentada é no valor de
R$ 194.311,26 (cento e noventa e quatro mil e trezentos e onze reais e vinte e seis centavos) e a calculada é no valor
de R$ 196.860,24 (cento e noventa e seis mil e oitocentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), portanto, a
menor. Assim, com base no parecer apresentado pela consulente do setor de engenharia, anteriormente citado, deve
ser classificada a proposta apresentada pela empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, no valor por ela proposto.
Contudo, deve a mesma ser notificada para retificar a proposta apresentada, para corrigir os erros apontados pela
consulente do setor de engenharia, observando o valor da proposta apresentado (R$ 194.311,26), dando-se
posteriormente REGULAR ANDAMENTO ao processo de licitação..".   Constatando vencedora a empresa PAVIPLAN
PAVIMENTAÇÃO LTDA, com o valor total de R$ 194.311,26.  Diante do exposto abre prazo recursal conforme artigo
109 da Lei Federal nº. 8.666/93.  Encerra-se a sessão e pede-se para ser repassada a cópia da Ata, Parecer da
Procuradoria nº 190/2020-PROJUR e Parecer do Setor de Engenharia à empresa participante.

LOTE:  1

Item

Participante:

Especificação

9522 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

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

1 contratação de empresa especializada para execução
(com fornecimento de mão de obra, materiais e
equipamentos necessários) mais serviços preliminares,
drenagem, terraplanagem, serviços complementares e
sinalização viária da pavimentação asfáltica da Rua André
Tietz - EST OPP à Est. 9+13,00m, no Município de
Schroeder/SC compreendendo uma extensão de 193,00m
e área total de 2.051,50m², conforme projeto, memorial
descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, em
regime de PARCERIA, com fulcro nas Leis Municipais nº.
2.000/2014 e suas alterações c/c Lei nº 2.493/2020, que
fazem parte integrante deste Instrumento o convocatório

UN 1,00  0,0000 194.311,26    194.311,26   

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

194.311,26   

Total Geral ----------------------> 194.311,26   
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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

Ivandra de Souza

Rafaela Susan Kienen

Tiago Rafael Muchalski

Marlene Neumann

Valderi Rocha de Camargo

Fernanda Carolina Zen Zuquetto

Schroeder,  20  de  Outubro  de  2020

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

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Secretária

 - ........................................ - Membro Suplente

 - ........................................ - Membro Suplente


