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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 11 de Fevereiro de 2020, às 08:15 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL 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  4/2020, Licitação nº 1/2020 - 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 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 construção de POSTO AVANÇADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DE SANTA CATARINA, medindo 264m², junto a Rodovia Artur Deiss (SCT-283), no Bairro Industrial, Mondaí/SC, conforme projetos,
memorial descritivo, ART, planilhas e especificações constantes no Edital e anexos.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  3/2020    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:   Por determinação do presidente abriu-se os envelopes das empresas habilitadas na fase anterior, constatando-se:  a
empresa CAIBI EMPRENDIMENTOS LTDA, apresentou o valor unitário de R$ 379.832,36 ( Trezentos e setenta e oito
mil oitocentos e trinta e dois reais com trinta e seis centavos),  MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou o
valor unitário de R$, 339.854,84 ( Trezentos e trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta quatro
centavos)  JK IMOVEIS LTDA, apresentou o valor unitário de R$ 307.602,50 ( Trezentos e sete mil seiscentos e dois
reais e cinquenta centavos). Verificados os valores das propostas a comissão se deparou com a análise das
exigências constantes no item 9.1.7 do edital, uma vez que, instaurou-se dúvida acerca do cumprimento das
exigências, especialmente aquela prevista no item 9.1.7, "b". Por essa razão, a comissão deliberou, a unanimidade,
com fundamento no art. 43, §3° da Lei 8.666/93, solicitar diligência ao departamento técnico competente, de modo
que verifique se as propostas atendem às exigências do item 9.1.7, em especial atenção ao constante da alínea "b".
Em razão da diligência o processo resta suspenso.

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

 SIDNEI RODRIGUES
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