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140/2022

Praça da Independência, 25 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL BRAÇO DO TROMBUDO
95.952.230/0001-67 (47) 3547-0179

89178-000 - Braço do Trombudo
140/2022

Data do Processo: 29/08/2022

ConcorrênciaESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO GINÁSIO MUNICIPAL, COM ÁREA PRÉ-
MOLDADO: 1997,50 M², LOCALIZADO NA RUA CLARA STUVE, CENTRO - BRAÇO DO TROMBUDO/SC, ATRAVÉS DE
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 196/2022

PARECER DA COMISSÃO

A comissão realizou a abertura dos envelopes contendo as propostas da Concorrência 140/2022, Objeto: Contratação
de empresa para Construção da 1ª ETAPA do Ginásio Municipal,  com Área Pré-moldado: 1997,50 m²,  localizado na Rua
Clara Stuve, Centro - Braço do Trombudo/SC, através de transferência especial do Governo do Estado de Santa Catarina,
presente  apenas  o  representante  da  licitante  METAL  BRASIL  CONSTRUCOES  LTDA,  os  envelopes  rubricados  foram
analisados pela comissão e representante presente sendo que todos estavam intactos em ato contínuo foram  abertos, as
propostas analisadas e rubricadas pelos membros da comissão e representante. A empresa SALVER CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA a qual apresentou o valor total de R$ 3.733.333,33 (três milhões, setecentos e trinta e três mil,
trezentos e trinta e três mil e trinta e três centavos). A empresa KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA a qual
apresentou o valor total de R$ 3.275.755,55 (três milhões, duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco
reais e cinquenta e cinco centavos). A empresa DI FATTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Empresa de pequeno Porte,
apresentou proposta no valor de R$ 3.372.955,25 (três milhões, trezentos e setenta e dois mil,  novecentos e cinquenta e
cinco reais  e  vinte  e  cinco centavos).  A empresa PHF CONSTRUTORA EIRELI,  Empresa de pequeno Porte,  apresentou
proposta  no valor  de R$ 3.298.000,69 (três  milhões,  duzentos e  noventa  e  oito  mil  reais  e  sessenta  e  nove centavos).  A
empresa  METAL  BRASIL  CONSTRUCOES  LTDA,  Empresa  de  pequeno  Porte,  apresentou  proposta  no  valor  de  R$
3.099.894,39  (três  milhões,  noventa  e  nove  mil  reais  e  oitocentos  e  noventa  e  quatro  reais  e  trinta  e  nove  centavos).
Considerando que a empresa METAL BRASIL CONSTRUCOES LTDA apresentou a melhor proposta e a mesma estava de
acordo  com o  edital,  declaramos a  mesma devidamente  vencedora,  conforme segue.  Nada mais  havendo a  relatar,  esta
Comissão encerra os trabalhos com a lavratura desta ata que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros
da Comissão e licitante presente, ficando desde já os autos com vistas franqueadas aos interessados:

Reuniram-se no dia 11/10/2022, as 13:30 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 22/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 140/2022 na modalidade de
Concorrência. 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:

Participante: METAL BRASIL CONSTRUCOES LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 1ª Etapa construção do Ginásio Municipal com Área Área

Pré moldado: 1997,50 m² - Localizado na Rua Clara
Stuve, centro de Braço do Trombudo/SC

1,000 OBRA Metal
Brasil

3.099.894,39 3.099.894,39

3.099.894,39Total do Participante:
3.099.894,39Total Geral:
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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.

Braço do Trombudo, 11/10/2022

PRESIDENTE

Clóvis Samp

MEMBRO

JEAN CARLOS CORREA DA COSTA SCHARF

SECRETARIO

Gean Carlos Cavilia

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

METAL BRASIL CONSTRUCOES LTDA

Fernando Rodrigo Martins


