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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 26 de Novembro de 2019, às 08:15 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI                , reuniram-se os
membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  261/2019, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes
habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  44/2019, Licitação nº 13/2019 - 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:

Contratação de empresa do ramo de engenharia, arquitetura e/ou construção civil para a execução em regime de empreitada global,
com fornecimento de material e mão de obra, necessários à Execução da Obra de Construção da Academia de Saúde, com área total
de 75,15m2, a ser construída na Rua Cristiano Wandscheer, Bairro Uruguai, Cidade e Município de Mondaí/SC, conforme proposta nº
11386.9030001/18-001, habilitada  pela Portaria nº 4.059 de 18/12/2018, da União Federal / Ministério da Saúde (...).

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  30/2019    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Aos vinte e seis de novembro de 2019 na sala de reuniões reuniram-se os membros da comissão permanente de
licitações para a abertura dos envelopes da proposta de preços referente ao processo de TP n°013/2019. Por
determinação do presidente abriu-se os envelope das empresas habilitadas na fase anterior, constatando-se: A
empresa MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA com CNPJ: 20.666.744/0001-57  apresentou preço de R$
183.502,10 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e dois reais e dez centavos), e a empresa FÁBRICA E
PRESTADORA DE SERVIÇOS RIQUEZA LTDA com CNPJ: 11.230.423/0001-14 apresentou preço de R$ 175.303,22
(cento e setenta e cinco mil, trezentos e três reais e vinte e dois centavos), para o item 1.  Desta forma, em análise
dos valores propostos com os estipulados pela Administração no presente Edital, constatou-se a empresa FÁBRICA E
PRESTADORA DE SERVIÇOS RIQUEZA LTDA foi vencedora do certame por apresentar o menor valor da proposta e
se enquadra dentro do limite previsto no edital. Pela Comissão foi determinada a publicidade desta decisão no site do
município na rede mundial de computadores, além do encaminhamento à Autoridade Competente, para as
providências cabíveis. Nada mais havendo, encerra-se a Sessão Pública de análise e julgamento das propostas, da
qual lavra-se a presente Ata, que vai assinada pelos membros da Comissão presentes

Item

Participante:

Especificação

10481 - FABRICA E PRESTADORA DE SERVICOS RIQUEZA LTDA

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

1 Contratação de empresa do ramo de engenharia,
arquitetura e/ou construção civil para a execução em
regime de empreitada global, com fornecimento de material
e mão de obra, necessários à Execução da Obra de
Construção da Academia de Saúde, com área total de
75,15m2, a ser construída na Rua Cristiano Wandscheer,
Bairro Uruguai, Cidade e Município de Mondaí/SC,
conforme proposta nº 11386.9030001/18-001, habilitada
pela Portaria nº 4.059 de 18/12/2018, da União Federal /
Ministério da Saúde, por intermédio do Fundo Nacional de
Saúde/FNS para o Fundo Municipal de Mondaí e, de acordo
com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e
demais especificações constantes no Anexo I, que fazem
parte do presente Edital.
 - Os materiais e serviços deverão ser entregues e
prestados no local da obra por profissionais da empresa
vencedora, e sua entrega e execução serão fiscalizadas por
funcionários da Prefeitura Municipal de Mondaí.
- Todos os serviços e materiais a serem empregados na
obra deverão ser fornecidos pela proponente vencedora,
bem como todos os custos de aquisição deverão ser de
encargo da mesma. Todos os materiais deverão ser de
melhor qualidade, obedecendo às especificações e normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- A proponente vencedora terá o prazo de 90 (noventa) dias
consecutivos, contados da data da emissão da respectiva
Ordem de Serviço para entrega dos materiais e execução
dos serviços, obra concluída. Iniciar a obra somente após o
recebimento da Ordem de Serviço do Município,
condicionada a emissão de autorização do Município e
mediante recebimento dos recursos financeiros previstos
do Ministério da Saúde, concedente dos recursos públicos.

OBRA 1,00  FÁBRICA
PSRQ

0,0000 175.303,22    175.303,22   

Total do Participante --------> 175.303,22   
_________________________

Total Geral ----------------------> 175.303,22   
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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 e pelos 
representantes das proponentes.

 FÁBIO JUNIOR BLANK

DÉCIO JOSÉ MACHRY

IVALINO DE OLIVEIRA

Mondaí,  26  de  Novembro  de  2019

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

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

 - ........................................ - SUPLENTE

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

VOLNEI KIST - ................................................................. - Representante

- ................................................................. - Representante


