
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI                    

CNPJ:

AV. LAJU, 420

C.E.P.:

83.028.415/0001-09

89893-000 - Mondaí - SC

TOMADA DE PREÇO

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  35/2021 - TP

92/2021

91/2021

08/10/2021

Folha:  1/2

 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 27 de Outubro de 2021, às 14:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI                    , reuniram-se os membros da
Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 281/2021, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº
91/2021, Licitação nº. 35/2021 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 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 para execução de pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. sobre pedras irregulares nas ruas no perímetro urbano do Município
de Mondaí/SC, com recursos oriundos do Contrato de Repasse OGU nº  906226/2020 - Operação 1073073-71- Programa Dese

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  24/2021    (Sequência: 1)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão sem a presença das empresas participantes da licitação. Aos vinte e sete
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, reuniram-se os membros
designados pela Portaria nº. 281/2021 para sessão pública para abertura da proposta de preço. Por determinação do presidente abriu-se o
envelope da empresa habilitada na fase anterior, constatando-se:  a empresa GAIA RODOVIAS LTDA sob CNPJ: 03.257.777/0001-24,
apresentou o preço global de R$ 699.076,14 (seiscentos e noventa e nove mil, setenta e seis reais e quatorze centavos)  para o item 01. Desta
forma, em análise dos valores propostos com os estipulados pela Administração no presente Edital, constatou que se enquadram dentro dos
limites previstos. Tendo em vista a adequação do valor proposto pela Administração, a CPL classificou a proposta da empresa GAIA RODOVIAS
LTDA, CNPJ: 03.257.777/0001-24 para o item 1, declarando-a vencedora do Certame. Pela Comissão foi determinada a publicidade desta

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda
a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão Permanente de

Licitações, reuniram-se os membros designados pela Portaria nº. 281/2021 para sessão pública para abertura e análise do

envelope nº. 01 - De Documentação referente ao Processo de TP nº. 008/2021, presididos pelo Sr. Afonso Henrique Henkel.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 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 para execução de pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. sobre pedras irregulares nas

ruas no perímetro urbano do Município de Mondaí/SC, com recursos oriundos do Contrato de Repasse OGU nº 906226/2020

- Operação 1073073-71- Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano - Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q.

nas Ruas no perímetro urbano do Município de Mondaí/SC, firmado entre a União Federal/Ministério do Desenvolvimento

Regional/Caixa Econômica Federal (Caixa) e Município de Mondaí, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste Edital e seus anexos. Por determinação do presidente da CPL, abriu-se o envelope da empresa que

protocolou a documentação, GAIA RODOVIAS LTDA sob CNPJ 03.257.777/0001-24 pelo qual constatou-se o que segue:

Apresentou toda a documentação exigida e também na forma e requisitos do presente certame. Dessa forma, a comissão,

em deliberação decidiu por habilitar a empresa Gaia Rodovias Ltda. Nada mais havendo encerra-se a sessão pública de

análise da documentação da qual lavra-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes.

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

 AFONSO HENRIQUE HENKEL

FÁBIO JUNIOR BLANK

MARCOS FELIPE DA SILVA

Mondaí,  27  de  Outubro  de  2021

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

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

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

RENATO ADRIANO SEIBT - ................................................................. - Representante


