
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.:  4/2018 - CC 58/201858/201824/04/2018Folha:  1/2 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 28 de Maio 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  58/2018, Licitação nº 4/2018 - 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 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 Término da Obra da EMEB Saul de Athayde.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  58/2018    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Maio de 2018 às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão Permanentede Licitação, com a finalidade precípua de proceder o recebimento e a abertura dos envelopes referentes a estaConcorrência, destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TÉRMINO DA OBRA DA EMEB SAUL DE ATHAYDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. Antecedendo aabertura, o Presidente deu por exaurido o prazo estabelecido para entrega dos envelopes. Para participar do certame, apresentaram envelopes as empresas:  "SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.;- 67 páginas. Representada pelo Sr. Mario Augusto Feldhaus;  "CRC ENGENHARIA LTDA.;- 73 páginas. Representada pela Sra. Tamires Busarello;  "CONSTRUTORA FAON LTDA.; - 64 páginas. Representada pela Sra.Najla Del Bem Seleme; "CONSTRUTOLA EVOLUTA LTDA.; - 45páginas. Sem Representante presente.  Após o recebimento dos envelopes,procedeu-se o credenciamento dos Representantes Presentes. Em seguida, a Comissão Permanente de Licitações,na pessoa do seu Presidente, expôs os procedimentos adotados para o julgamento desta Concorrência.Prosseguindo,efetuou-se a abertura dos envelopes com a documentação de habilitação das Empresas participantes, submetendo-aa rubrica pelos Membros da Comissão e a rubrica e a aferição pelos Representantes Credenciados Presentes. Emconsiderandoa quantidade e a complexidade dos documentos a serem analisados, a Comissão, com fulcro nos termosprescritos no subitem 19.2 do edital,delibera pela suspensão desta fase para, internamente, realizar a conferência dadocumentação apresentada,condicionando a divulgação do resultado à conclusão dos serviços, via e-mail, à todas asparticipantes. Colocada a palavra livre, usaram dela os representantes das empresas:Faon expondo que envioupedido de esclarecimento, referente ao edital em comento, não tendo resposta até a presente data; Salver alegandoque a empresa Faon não apresentou Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa, tendo apresentadoatestados em nome de outra empresa. Em ato contínuo submeteu-se os envelopes com as propostas de preços aovisto pelos Membros da Comissão e pelos Representantes Credenciados presentes, em seus fechos, pois os mesmosficarão sob custódia e responsabilidade da Comissão. Nada mais havendo a tratar-se, deu-se a sessão por encerradalavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada.ItemParticipante: Especificação11989 - CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA. Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação deServiços de Término da Obra da EMEB Saul de Athayde. UN 1,00  EVOLUTA 0,0000 3.225.975,90    3.225.975,90   Total do Participante --------> 3.225.975,90   _________________________Total Geral ----------------------> 3.225.975,90   
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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.RENO ROGERIO DE CAMARGOVANESSA DE OLIVEIRA FREITASGISELE FURTADO DORNELLES
Lages,  28  de  Maio  de  2018 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação - ........................................ - 1ª SUPLENTE - ........................................ - MEMBRO DA COMISSÃO


