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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 18 de Abril de 2022, às 08:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI                    , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  281/2021, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  41/2022, Licitação nº 5/2022 - 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:

Aquisição de serviços de elaboração de Projetos de Engenharia para Implantação de Área Industrial no município de Mondaí, seguindo
diretrizes do Departamento de Planejamento e do Plano Diretor deste município, conforme edital e seus anexos, através de empresa do
ramo pertinente, planilha técnica e demais anexos que o compõem.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  11/2022    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, 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. 02 - Referente ao Processo de TP nº. 005/2025, presididos pelo Sr. Fábio Júnior Blank, Cujo
objeto é aquisição de serviços de elaboração de Projetos de Engenharia para Implantação de Área Industrial no
município de Mondaí, seguindo diretrizes do Departamento de Planejamento e do Plano Diretor deste município,
conforme edital e seus anexos, o qual será processado e julgado em consonância com a Lei Federal n.º 8.666/1993,
consolidada e pelo artigo 175 da Constituição Federativa do Brasil, Lei Complementar n.º 123/2006, pela Lei Orgânica
Municipal e demais normas legais pertinentes pelas condições deste Edital e pelas demais normas legais aplicáveis à
espécie. Por determinação do presidente abriu-se o envelope nº 02 referente à proposta habilitada na fase anterior,
constatando-se:  A participante, GEOVIAS ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 13.771.804/0001-36, apresentou
o valor de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil). Desta forma, em análise dos valores propostos com os
estipulados pela Administração no presente Edital, constatou-se que a proposta apresentada se enquadra dentro do
limite previsto. Tendo em vista a adequação do valor proposto pela Administração, a CPL classificou a proposta do

 participante GEOVIAS ENGENHARIA LTDA para o item 01, declarando-o vencedor do Certame. 

Item

Participante:

Especificação

11614 - GEOVIAS ENGENHARIA LTDA - EPP

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

1 Aquisição de serviços de elaboração de Projetos de
Engenharia para Implantação de Área Industrial no
município de Mondaí, seguindo diretrizes do Departamento
de Planejamento e do Plano Diretor deste município,
conforme edital e seus anexos, através de empresa do
ramo pertinente, planilha técnica e demais anexos que o
compõem.

Serv 1,00  GEOVIAS 0,0000 139.000,00    139.000,00   

Total do Participante --------> 139.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 139.000,00   
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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.

FABIO JUNIOR BLANK

AFONSO HENRIQUE HENKEL

MARCOS FELIPE DA SILVA

Mondaí,  18  de  Abril  de  2022

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

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

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


