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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 29 de Janeiro de 2021, às 10:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               , reuniram-se os membros da

Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  2164/2021, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  18/2021, Licitação nº 7/2021 - PR, na modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL.

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:

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas, visando o REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA EXISTENTE NOS

LOCAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e

seus Anexos, os quais passam a fazer parte do presente processo licitatório.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  14/2021    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

Após a abertura do envelope n° 01 contendo a proposta de preços, foi examinada a compatibilidade do objeto, prazos

e condições de fornecimento onde se constatou que a Empresa proponente apresentou  a  proposta  de  preços de

acordo com as exigências do Edital  nº 18/2021 Pregão Presencial nº  07/2021, e demais declarações exigidas, sendo

declarada classificada. Em seguida passou-se para a fase de lances,  após negociação,  o representante não quis

abaixar , alegando que o preço estabelecido era um preço justo pregoeira aceitou o preço uma vez que o máximo foi

estabelecido através de pesquisa de preço com empresas deste ramo de atividade.

Item

Participante:

Especificação

10478

-

HELMUT SCHMIDT 89069510006

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

1

Construir alicerces, muros e demais construções similares,

assentando tijolos ou pedras em fileiras ou seguindo o

desenho e forma indicadas e unindo-os com argamassa;

Realizar trabalhos de manutenção  corretiva de prédios,

calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e

pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e

outros;

Providenciar e acompanhar todos os serviços de

construção e reparo em prédios da Administração e outros

locais indicados pelas Secretarias  Recuperar

acabamentos, mantendo o padrão original existente

(substituição de pisos, cerâmicas, azulejos, forros).

Verificar as características da obra examinando a planta,

estudando qual é a melhor maneira de fazer o trabalho;

Misturar as quantidades adequadas de cimento, areia e

água para obter argamassa a ser empregada no assento de

alvejarias, tijolos, e outros, serviços  e afins inerentes a

essa função.

HS 2.200,00  

0,0000

18,00    39.600,00   

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

39.600,00   

_________________________

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

39.600,00   
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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.

 Sheila Inês Bieger

Jackson Scherer

Elisandro Both

Juliana Sheren

Edison Bieger

Tunápolis,  29  de  Janeiro  de  2021

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - Técnico em Projetos e Convênios

 - ........................................ - Motorista Veículos Passageiros

 - ........................................ - Diretora Adj. de Departamento

 - ........................................ - Agente Administrativo

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

HELMUT SCHMIDT - ................................................................. - Representante


