
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 82.777.301/0001-9088501-900 - Lages - SC CONCORRÊNCIAProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  5/2017 - CC 213/2017213/201731/08/2017Folha:  1/1 OBJETO DA LICITAÇÃO:
Ao(s) 9 de Outubro de 2017, 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  1601/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  213/2017, Licitação nº 5/2017 - CC, na modalidade de Concorrência 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 julgadas aspropostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Conclusão da EMEB Saul de Athayde, à Av. Ponte Grande, s/nº,Ferrovia, nesta cidade de Lages/SC.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2017    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2017 às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão de Licitações,com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes de nº 01 - Documentação de Habilitação, referentes a estaConcorrência Pública, destinada à Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Conclusãoda EMEB Saul de Athayde, à Av. Ponte Grande, s/nº, Ferrovia, nesta cidade de Lages/SC. Antecedendo a abertura, oPresidente deu por exaurido o prazo estabelecido para entrega dos envelopes. Para participar do certame, apresentaram envelopes as empresas:   "CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA;  Representada por Luis Carlos Curtius - 49 folhas;   "SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;  Representada por Mario Augusto Feldhaus -  79 folhas;   "CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA ME;   Sem Representante Presente - 44 folhas;   "CONSTRUTORA FOSCARINI EIRELI;  Sem Representante Presente - 76 folhas;   "FNL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP; Sem Representante Presente - 62 folhas;   "JK ENGENHARIA DE OBRAS;   Sem Representante Presente - 50folhas;   Após o recebimento dos envelopes, procedeu-se o credenciamento dos Representantes Presentes. Emseguida, a Comissão Permanente de Licitações, na pessoa do seu Presidente, expôs os procedimentos adotados parao julgamento desta Concorrência. Prosseguindo, efetuou-se a abertura dos envelopes com a documentação dehabilitação das Empresas participantes, submetendo à rubrica e a exame pelos Membros da Comissão e pelosRepresentantes Credenciados Presentes. Em considerando a quantidade e a complexidade das planilhasorçamentárias, a Comissão, com fulcro nos termos prescritos no subitem 19.2 do edital, delibera pela suspensão destafase para, internamente, realizar a conferência da documentação apresentada e submeter as planilhas à ComissãoTécnica da Secretaria requerente, para exame e emissão de parecer, condicionando a divulgação dessa fase àconclusão dos serviços, via e-mail, endereçado à todas as participantes. Colocada a palavra livre, usou dela oRepresentante Credenciado da empresa Salver Construtora e Incorporadora, Srº Mario Augusto, expondo que aConstrutora Herval não comprovou o acervo técnico do item 16.3.2, apresentando somente atestado de montagem; Eque as empresas JK Engenharia e Foscarini não apresentaram a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercialdo Estado. Em ato contínuo submeteu-se os envelopes com as propostas de preços ao visto pelos Membros daComissão e pelos Representantes Credenciados presentes, em seus fechos, ficando sob custódia e responsabilidadeda Comissão. Nada mais havendo a tratar-se, deu-se a sessão por encerrada lavrando a presente ata, que depois delida e aprovada, vai devidamente assinada, da qual está-se encaminhando uma via a todas as empresas participantes,para efeito de publicidade, posto que, em face do sistema estar fora do ar, ficou-se inviabilizado de digitar a ata previstano momento da sessão.
 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.RENO ROGÉRIO DE CAMARGOJANAINA MARTINS MACHADOVANESSA DE OLIVEIRA FREITAS
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