
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               

CNPJ:

Rua João Castilho, 111

C.E.P.:

78.486.198/0001-52

89898-000 - Tunápolis - SC

CONVITE

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  11/2013 - CV

128/2013

16/12/2013

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 30 de Dezembro de 2013, às 14:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               , reuniram-se os membros
da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  1580/2013, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  128/2013, Licitação nº 11/2013 - CV, na modalidade de Convite
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 serviços de Engenheiro Civil a serem prestados pelo contratado, compreendendo a execução de projetos técnicos,
laudos, vistorias, acompanhamento de obras, e todos os serviços relacionados a Engenharia Civil do município, para o exercício de 2014

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  110/2013    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: A comissão de licitação após análise das propostas constatou que as mesmas estavam elaboradas conforme
estabelecido no edital, bem como classifica a empresa abaixo e encaminha esta ata para o Sr. Prefeito Municipal para
analise e homologação da mesma.

Item

Participante:

Especificação

8934 - Scheffer Engenharia Ltda

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

1 Contratação de serviços de Engenheiro Civil a serem
prestados pelo contratado, compreendendo a execução de
projetos técnicos, laudos, vistorias, acompanhamento de
obras, e todos os serviços relacionados a Engenharia Civil
do município

UN 12,00  0,0000 5.000,00    60.000,00   

Total do Participante --------> 60.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 60.000,00   

 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.

 VIANEI LUÍS HAMMERSCHMITT

SHEILA INÊS BIEGER

VANDERLEI STOFFEL

NEIDE MARIA S BAMBERG

PATRÍCIA RAQUEL MEOTTI

Tunápolis,  30  de  Dezembro  de  2013

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

 - ........................................ - AUXILIAR DE CONTABILIDADE

 - ........................................ - FISCAL SANITÁRIO

 - ........................................ - AGENTE ADMINISTRATIVO

 - ........................................ - DIRETORA DE DEPARTAMENTO


