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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 27 de Maio de 2019, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO         , reuniram-se os

membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  078/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes

habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  21/2019, Licitação nº 3/2019 - 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 para execução de faixas elevadas no Município de Braço do Trombudo, SC, conforme detalhado no edital e seus

anexos.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  35/2019    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão:

Aos vinte e sete dias do mês de maio  do ano de dois mil e dezenove, às nove horas reuniram-se os membros da

comissão para abertura dos envelopes contendo as propostas da Tomada de Preços 03/2019, as quais foram

analisadas e rubricadas pelos membros da comissão.  Nenhuma das empresas participantes  tinha representante

presente . A proposta da empresa Construção Civil MG foi desclassificada por não atender as especificações do anexo

I do Edital.  A empresa Greenpav Engenharia e Construções Eireli EPP é empresa de Pequeno Porte e apresentou o

valor de R$ 49.160,00 (Quarenta e nove mil, cento e sessenta reais) . A empresa Radial Engenharia e Construções

Eireli, empresa normal, apresentou o valor de R$ 47.900,00 ( quarenta e sete mil e novecentos reais).  De acordo com

o art. 44 da Lei 123/2006, as propostas apresentadas estão em situação de empate. Para efeito de desempate, abre-se

prazo de cinco dias úteis, no qual a empresa Greenpav Engenharia e Construções Eireli EPP poderá  apresentar uma

nova proposta.

 COMISSÃO:

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

 Alair Franz Hein

Jean Carlos Correa da Costa Scharf

Marco Antonio Alves Valente

Fabio Dalmarco

Braço do Trombudo,  27  de  Maio  de  2019

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

 - ........................................ - membro

 - ........................................ - membro

 - ........................................ - membro


