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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 30 de Maio de 2019, às 11:00 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  17/2019, Licitação nº 2/2019 - 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 fornecimento de materiais e mão de obra para a reforma de uma ponte de concreto armado - classe  TB

45t, com comprimento de 7 mts, largura 5,50 mts e  área do tabuleiro 38,50 m², situada na localidade das  Furnas, Braço do Trombudo,

SC

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  40/2019    (Sequência: 5)

Parecer da Comissão:

Aos trinta  dias do mês de maio  do ano de dois mil e dezenove, às onze horas reuniram-se os membros da comissão

para abertura do envelope contendo a proposta da Tomada de Preços 02/2019. .  O representante  da empresa

BASEW ENGEHNARIA EIRELI EPP não estava presente no certame. A proposta foi analisada e rubricada pelos

membros da comissão.   A empresa vencedora do certame é a empresa BASEW ENGEHNARIA EIRELI EPP,

conforme segue:

Item

Participante:

Especificação

9810

-

BASEW ENGENHARIA EIRELI

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

1

Contratação de empresa para fornecimento de materiais e

mão de obra para a reforma de uma ponte de concreto

armado - classe  TB 45t, com comprimento de 7 mts, largura

5,50 mts e  área do tabuleiro 38,50 m², situada na localidade

das  Furnas, Braço do Trombudo, SC

UND 1,00  

0,0000

24.514,17    24.514,17   

Total do Participante -------->

24.514,17   

_________________________

Total Geral ---------------------->

24.514,17   

 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,  30  de  Maio  de  2019

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

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

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

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


