ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Ata de reunião realizada as 09:30 horas do dia 11 de Abril de 2017., na
sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, junto a Sede do Poder
Executivo Municipal, onde estiveram presentes os senhores integrantes da
Comissão.
Foram enviadas 03 convites, para execução para ser remitido análise da
Caixa, cujo convênio da União já foi assinado e conversando com o Prefeito , o
mesmo nos informou que o projeto é urgente sob pena de não se cumprira
solicitação para remessa dos recursos, assim a Comissão entende e submete ao
superior que o procedimento prossiga somente com 02 participantes, uma vez que
03 foram convidados, portanto, foi aberta a reunião, informando inicialmente aos
presentes o motivo da mesma, em seguida foram apreciadas as propostas
habilitadas para o fornecimento do(s) item(s) descritos na licitação de Convite
número 27/2017.
Inicialmente precedeu-se a leitura do teor das propostas, com os
esclarecimentos necessários, sendo registradas no mapa comparativo, para efeitos
de apuração.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Item
Quantidade
Material/Serviço
Valor Total
---------------------------------------------------------------------------------------------------1
1,0000 SV
Prestação de serviços na área de Engenharia, Arquitetura e Urbaniismo
Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços na área de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo, constituído por Projetos e assistência
técnica, de pavimentação asfáltica no trecho da entrada
de Carlos Gomes, iniciando no asfalto existente do
entroncamento da Av. Padre Estanislau Holeinik com a Rua
Ernesto Longhi, no sentido Carlos Gomes- Centenário, com
área aproximada de 5.470,00 m², composto de:
a) Planta de localização, demonstrando a área a ser
pavimentada;
b) Planta de situação, demonstrando área a ser
pavimentada, à existência ou não de canteiros, bocas de
lobo e rampa para cadeirante;
c) Planta com pontos, referente à curva de nível;
d) Planta da secção tipo do pavimento, detalhes das
camadas;
e) Planta de detalhes da água pluvial, rampas de
acessibilidade e pintura horizontal, com detalhamentos
pertinentes;
f) Memorial descritivo, orientando e especificando a
execução dos serviços e emprego dos materiais que farão
parte da obra;
g) Planilha orçamentária com referencia SINAPI,
cronograma, planilha proposta, quadro demonstrativo de
custos relativos à mobilização e desmobilização e cálculo
do BDI;
h) ART de projeto, fiscalização e planilha orçamentária;
i) Declarações pertinentes.
Valor de Referência: 22.000,0000
Bruscki Engenharia Ltda.
14.985,0000
Projetos e Consultoria de Engenharia e Arquitetura Ltda-ME
19.980,0000

Logo

após

julgadas

as

propostas

elaborou-se

o

mapa

de

apuração

de

resultados, mencionando os vencedores com os artigos correspondentes.
Nada mais havendo a tratar, foi determinada a abertura de prazo recursal
e encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata,
juntamente com o mapa de apuração de resultados, que após lida e achada conforme
foi assinada pelos presentes.
Em 11 de Abril de 2017.
Comissão:
_________________________
Antonio Carlos Bielski
Fiscal Ambiental
_________________________
Monalisa Cristina Stempkowski Prilla
Encarregada Almoxarifado
_________________________
Samila Conte Mezalira
Nutricionista

