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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 10 de Maio de 2021, às 09:30 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  87/2021, Licitação nº 7/2021 - TP, na modalidade de Tomada de

Preço p/ Compras e Serviços.

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 do ramo de engenharia, arquitetura e/ou construção civil para a execução em regime de empreitada global,

com fornecimento de material e mão de obra necessários para execução da MODERNIZAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO, COM

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DE MODALIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER COMO PISTA

ATLÉTICA, QUADRA DE VÔLEI DE AREIA E CAMPO DE FUTEBOL SETE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº

892578/2019 - OPERAÇÃO 1067763-35 - PROGRAMA ESPORTE, CIDADANIA E DES

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  70/2021    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

Prosseguindo os trabalhos, os envelopes contendo a proposta e os documentos foram recebidos e vistados pelos

membros da Comissão de Licitação e representante legal da empresa supramencionada. E após a análise dos

documentos e demais declarações, a Comissão de licitação HABILITA a empresa. Havendo somente um  licitante e

desta forma não havendo interposição de recurso na fase de habilitação, o Presidente deu prosseguimento a sessão

para abertura e julgamento da proposta de preço da empresa BORDO ENGENHARIA LTDA ME, no valor de R$

557.313,48(Quinhentos e cinquenta e sete reais, trezentos e treze reais e quarenta e oito centavos) a proposta foi

analisada e julgada pelo Menor Preço Global e constatou-se o integral atendimento às exigências do edital, sendo

analisada também pelo Senhor Leonardo Ives Massing Moreira Engenheiro Civil deste Município.Concluída a análise e

não havendo interposição de recursos na presente fase, o Presidente declarou vencedora a empresa BORDO

ENGENHARIA LTDA ME no valor total R$ 557.313,48(Quinhentos e cinquenta e sete reais, trezentos e treze reais e

quarenta e oito centavos).  O procedimento será submetido à apreciação do jurídico deste município, e se assim achar

de acordo será encaminhado a autoridade superior para a devida homologação e adjudicação, se assim o entender.

Nada mais havendo a deliberar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente Ata que, após lida e achada

conforme, segue assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, e representante presente.

Item

Participante:

Especificação

9897

-

BORDO ENGENHARIA LTDA - ME

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

1

Modernização de complexo esportivo, com reforma e

ampliação de estrutura e implantação de modalidades

esortivas e de lazaer como pista atletica, quadra de volei de

areia e campo de futebol sete

Un 1,00  

0,0000

557.313,48    557.313,48   

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

557.313,48   

_________________________

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

557.313,48   
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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.

 Jackson Scherer

Sheila Inês Bieger

Elisandro Both

Juliana Sheren

Edison Bieger

Tunápolis,  10  de  Maio  de  2021

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

 - ........................................ - Auxiliar de contabilidade

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

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

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


