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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

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 em piso intertravado da
Rua Frederico Zils - Est. OPP a Est. 08 + 13,60m, com extensão de 173,60m e área de 1.475,70m², no Município de Schroeder/SC, de
acordo com projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, com Recurso de Transferên

A comissão reuniu-se para abertura da licitação, conforme determinado no edital.  Apresentou envelope de habilitação

e proposta comercial, bem como os documentos para credenciamento as empresas CONSTRUTORA SCHROEDER E

SCHMIDT LTDA e DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. devidamente protocolados no horário e data

determinado no edital.  E para fornecer conhecimento do presente edital, o mesmo publicado em resumo no mural

Público Municipal, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina (DOM/SC), no jornal de circulação

regional - JDV, Diário Oficial do Estado e disponibilizado na íntegra no site www.schroeder.sc.gov.br do Município de

Schroeder/SC.  Após rubricados os envelopes, bem como os documentos para o credenciamento, constatando-se que os

representantes das empresa CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA e DIMENSE ENGENHARIA E

CONSTRUTORA LTDA. estão credenciados para a licitação. Pois apresentaram a documentação para o

credenciamento de acordo com o edital.  Foram abertos os envelopes de habilitação das empresas CONSTRUTORA

SCHROEDER E SCHMIDT LTDA e DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. cujos documentos foram

rubricados pela presidente e membros da comissão e colocados à disposição dos presentes para exame e rubricação.

Constatando que as empresas CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA e DIMENSE ENGENHARIA E

CONSTRUTORA LTDA. apresentaram a documentação de acordo como exigido no edital, resultando assim habilitada.

Sendo renunciado ao direito de recurso pronunciado diretamente na sessão de abertura dos envelopes de habilitação

por todos os participantes, e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento

licitatório, serão abertos os envelopes de proposta das empresas habilitadas.  Foram abertos os envelopes de proposta

das empresas CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA e DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

Foi paralisada a sessão, devido a dúvidas com relação às propostas, as mesmas serão encaminhadas para o Setor de

Engenharia para análise detalhada. Posteriormente será encaminhada ata com os resultados aferidos pelo setor.

Encerra-se a sessão e pede-se para ser entregue cópia da ata às empresas participantes.

 COMISSÃO:
Schroeder,  30  de  Junho  de  2022

Ivandra de Souza

Valquiria Heidorn Eing

Marlene Neumann

Tiago Rafael Muchalski Petry

Tânia Maria Zoz

 Daniela Samulescki

Rafaela Susan Kienen

 - ........................................ - MEMBRO SUPLENTE

 - ........................................ - MEMBRO SUPLENTE

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

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

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

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

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

LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR - ................................................................. - Representante

GUILHERME JORGE SCHROEDER - ................................................................. - Representante


