
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 82.777.301/0001-9088501-900 - Lages - SC
TOMADA DE PREÇOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  10/2018 - TP 93/201893/201806/07/2018Folha:  1/2 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 26 de Julho de 2018, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  01/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  93/2018, Licitação nº 10/2018 - TP, na modalidade de Tomada dePreço p/ Obras e Serv. Engenharia.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Drenagem, Pavimentação  Asfáltica, Execução de Passeios emConcreto e Assentamentos de Meios-Fios, nas Ruas Graça Aranha e  Juvelina Antunes (extensão 330,00 m), no Município de Lages.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2018 às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão deLicitação, com a finalidade precípua de proceder o recebimento e a abertura dos envelopes referentes a esta Tomadade Preços, destinada à Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Drenagem,Pavimentação Asfáltica, Execução de Passeios em Concreto e Assentamentos de Meios-Fios, nas Ruas GraçaAranha e Juvelina Antunes (extensão 330,00 m), no Município de Lages, com fornecimento de material.Antecedendo aabertura, o Presidente deu por exaurido o prazo estabelecido para entrega dos envelopes e procedeu ocredenciamento dos Representantes presentes. Para participar do certame, apresentaram envelopes as empresas:  "CONSTRUTORA BRANGER LTDA. (64fls) - representada por DiefersonBranger;  "J. N. MOMM CONST. E COM. LTDA. EPP (55fls)- representada por Joel Neto Momm;  "NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. (42 fls) -representada por Laureci Bitencourt.  Aberta a sessão, a Comissão Permanente de Licitações, na pessoa do seuPresidente, expôs os procedimentos adotados para o julgamento desta Tomada de Preços.Prosseguindo, efetuou-sea abertura dos envelopes com a documentação de habilitação das Empresas participantes, submetendo à rubricapelos Membros da Comissão e à rubrica e exame pelos Representantescredenciadospresentes. Em considerandoacontextualizaçãoda documentação pertinente a qualificação técnica apresentada, a Comissão, com fulcro nos termosprescritos no subitem 19.2 do edital,delibera pela suspensão desta fase para, internamente, realizar a aferição dadocumentação apresentada,condicionando a divulgação do resultado à conclusão dos serviços, via e-mail,endereçado à todas as participantes. Colocada a palavra livre, usaram dela os representantes das empresas: NOSSAPAVIMENTAÇÃO, alegando que o acervo do muro apresentado pela empresa J.N. MOMM, não atende o item 16.4.1"b" do edital e, J.N. MOMM, considerando que consta no acervo da empresa, muro de contenção de gabião, que é ummuro de pedra arrumada.Em ato contínuo submeteu-se os envelopes com as propostas de preços ao visto pelosMembros da Comissão e pelos Representantescredenciados presentes, em seus fechos, pois os mesmos ficarão sobcustódia e responsabilidade da Comissão. Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, da presente ataestá se encaminhando cópia, via e-mail, a todas as Participantes. Nada mais havendo a tratar, deu-se a sessão porencerrada lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada.ItemParticipante: Especificação7571 - J.N MOMM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação deServiços de Drenagem, PavimentaçãoAsfáltica, Execução de Passeios em Concreto eAssentamentos de Meios-Fios, nas Ruas Graça Aranha eJuvelina Antunes (extensão 330,00 m), no Município deLages UND 1,00  J.N.MOMM 0,0000 530.390,55    530.390,55   
Total do Participante --------> 530.390,55   _________________________Total Geral ----------------------> 530.390,55   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 82.777.301/0001-9088501-900 - Lages - SC
TOMADA DE PREÇOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  10/2018 - TP 93/201893/201806/07/2018Folha:  2/2

 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.RENO ROGERIO DE CAMARGOVANESSA DE OLIVEIRA FREITASGISELE FURTADO DORNELLES
Lages,  26  de  Julho  de  2018 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação - ........................................ - 1ª SUPLENTE - ........................................ - MEMBRO DA COMISSÃO


