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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

15/2021

Rua João de Castilho, 111 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
78.486.198/0001-52 (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

180/2021

Data do Processo: 02/09/2021

Tomada de preçosESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

A PRESENTE TOMADA DE PREÇO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)PARA CONSTRUÇÃO DE
PAVILHÃO EM PRÉ MOLDADO E PISO DE CONCRETO PARA O PAVILHÃO INDUSTRIAL III, CONFORME PROJETOS,
MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO ANEXO.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

PARECER DA COMISSÃO

 
ATA DE JULGAMENTO "DA DOCUMENTAÇÃO" DA TOMADA DE PREÇO N 15/2021
 
Às nove horas e 37 minutos do dia  vinte de setembro dois mil e vinte e um, no Prédio onde da Prefeitura do Município

de  Tunápolis  no  Departamento  de  Compras,  presentes  o  Sr.,  Jackson  Scheren  e  Elisandro  Both,  e  a  Sra.,  Sheila  Inês
Bieger, membros da Comissão Permanente de Licitação, legalmente nomeados pelo Decreto nº 2164 de 04 de janeiro de
2021,  deu-se  início  aos  trabalhos  de  abertura  e  julgamento  da  Tomada  de  Preços  em  epígrafe  cujo  objeto  é:
CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO EM PRÉ MOLDADO E PISO DE CONCRETO PARA O PAVILHÃO INDUSTRIAL III, onde
participaram  as  seguintes  empresas:  L  B  ENGENHARIA  LTDA,  devidamente  representado  pelo  representante  legal  Sr.
Fábio  Roberto  Soranso,  METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI  devidamente  representado  pelo  Senhor  Jham Michel
Gosch,  JANTSCH  EMPREENDIMENTOS  LTDA  devidamente  representando  por  Anderson  Jantsch,  ADELMA  DIESEL
CONSTRUÇÕES EIRELI, sem representante presente, e a empresa VIGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI,
sem representante presente. Registra-se que no credenciamento apenas as empresas L B ENGENHARIA LTDA, METTAL
OESTE  CONSTRUÇÕES  EIRELI,  e  ADELMA  DIESEL  CONSTRUÇÕES  EIRELI,  apresentaram  os  documentos
comprovando  ser  MICROEMPRESAS,  ou  EMPRESAS  DE  PEQUENO  PORTE,  demonstrando  desta  forma  interesse  em
usufruir dos diretos. Prosseguindo os trabalhos, os envelopes contendo as propostas e os documentos foram recebidos e
vistados pelos membros da Comissão de Licitação e representantes  legais presentes. E após a análise dos documentos e
demais declarações exigidas e constantes no edital,  a Comissão de licitação constatou que a empresa ADELMA DIESEL
CONSTRUÇÕES  EIRELI  não  atendeu  o  item  5.3.2  -  Demonstrações  Contábeis  do  último  exercício  social  –  (termo  de
abertura,  ativo,  passivo,  DRE, DLP e termo de encerramento)  motivo pelo qual  foi  desclassificada por essa Comissão de
Licitação,  as  demais  empresas  foram  HABILITADAS.  O  represente  legal  da  empresa  L  B  ENGENHARIA  LTDA  solicitou
que constasse em ata que a empresa VIGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, apresentou declaração sendo
Empresa  de  Pequeno Porte,  dentro  do  envelope  dos  documentos,  considerando que no  edital(  item 3.9.3)  solicitava  fora
dos envelopes, juntamente com o credenciamento.

             Essa Comissão de Licitação abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, da lei Fed. nº 8.666
/93,  ficam  intimados  as  licitantes,  a  contar  da  notificação  e/ou  publicação  do  resultado,  para  aqueles  que  se  sentindo
prejudicados  em  seus  direitos,  interponham  recursos  administrativos,  conforme  consta  em  Ata  de  registro  dos  atos
inerentes ao processo.  Os autos  do processo licitatório  encontram-se com vista  franqueada aos interessados,  a  partir  da
data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente.

            Quanto aos envelopes contendo às propostas de preços, foram rubricados no lacre pela comissão de licitação,
e representantes legais das empresas  presentes, e ficarão em poder da mesma, devidamente rubricados e lacrados, até a
data de sua abertura.

            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.

 
Comissão Permanente de Licitações
 
 
 
 

Reuniram-se no dia 20/09/2021, as 11:25 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 21642021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 180/2021 na modalidade de
Tomada de preços. 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:
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JACKSON  SCHERER
Presidente da Comissão de Licitação
 
 
 
SHEILA INÊS BIEGER
Membro  da Comissão de Licitação
 
 
 
 
ELISANDRO BOTH
Membro  da Comissão de Licitação
 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL PRESENTES
:
 
 
 
L B ENGENHARIA LTDA.
 
 
 
METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI
 
 
 
 
JANTSCH EMPREENDIMENTOS LTDA

Participante: L B ENGENHARIA LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 (pilares e tesouras) para uma obra de um (01) pavimento com
dimensões de 14,00 m x 50,00 m, com área de 700,00 m2, com
pé direito de no mínimo 7,30 m, a estrutura deverá contemplar
reforço estrutural para a instalação de uma ponte móvel, com
capacidade de carga de 6 toneladas, a ser construído em
Tunápolis – SC
2. Cobertura com telhas de aluzinco espessuras de 0.5 mm e
estrutura do telhado metálica.
A obra deve contemplar fundações, estrutural, - (pilares e
tesouras) para uma obra de um (01) pavimento com dimensões
de 14,00 m x 50,00 m, com área de 700,00 m2, com pé direito de
no mínimo 7,30 m, a estrutura deverá contemplar reforço
estrutural para a instalação de uma ponte móvel, com
capacidade de carga de 6 toneladas, a ser construído em
Tunápolis – SC
2. Cobertura com telhas de aluzinco espessuras de 0.5 mm e
estrutura do telhado metálica.
A obra deve contemplar fundações, estrutural,

1,000 GLOB 234.850,0000 234.850,00

234.850,00Total do Participante:
Participante: METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

2 Construção de um piso de concreto armado, incluindo materiais
e serviços, num pavilhão com dimensões de 14,00 m x 50,00 m,
área de 700,00 m2, com detalhamento em anexo, a ser
construído em Tunápolis – SC - Construção de um piso de
concreto armado, incluindo materiais e serviços, num pavilhão
com dimensões de 14,00 m x 50,00 m, área de 700,00 m2, com
detalhamento em anexo, a ser construído em

1,000 GLOB 59.738,9800 59.738,98
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Tunápolis – SC

59.738,98Total do Participante:
294.588,98Total Geral:

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.

Tunápolis, 20/09/2021

MEMBRO

BLASIO DILL

MEMBRO

Deisi Flach

MEMBRO

Edison Bieger

MEMBRO

Elisandro Both

PRESIDENTE

Jackson Scherer

MEMBRO

Sheila Inês Bieger

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

L B ENGENHARIA LTDA

FABIO ROBERTO SORANSO

METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI

JHAM M. GOSCH

JANTSCH EMPREENDIMENTOS LTDA

ANDERSON JANTSCH


