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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 19 de Junho de 2015, às 14:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS                      , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  7067, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  56/2015, Licitação nº 4/2015 - 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
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA DA INTEGRAÇÃO LIGANDO CORONEL FREITAS AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO
OESTE NUMA EXTENÇÃO DE 600 METROS

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  13/2015    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Ata referente ao julgamento da Propostas de Preços do Processo Licitatório 56/2015,  Edital de CONCORRÊNCIA
04/2015, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA DA INTEGRAÇÃO LIGANDO CORONEL
FREITAS AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE NUMA EXTENÇÃO DE 600 METROS. Aos dezenove dias do mês
de junho de dois mil e quinze, às 14:30 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, tendo o
termo de renuncia da fase de habilitação das empresas participantes do certame,  reuniu-se a comissão de licitações
para a abertura das  Proposta de Preço envelope n° 02 apresentada nos autos do referido processo. Após a abertura
das propostas de preço a comissão verificou que os valores apresentados pelas empresas estão em desacordo com o
item 17.1 do edital. Sendo que a empresa PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA apresenta o
valor para o item 01 de R$ 564.709,01 ( quinhentos e se senta e quatro mil setecentos e nove reais e um centavo) e
para o item 02 o valor de R$ 225.818,53 (duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e dezoito reais e cinqüenta e três
centavos). A empresa TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA apresentou para o item  01 o valor R$
613.738,07 (se isentos e treze mil setecentos e trinta e oito reais e sete centavos) para  o item 02 o valor de R$
249.483,84 (duzentos e quarenta e nove mil quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos),
resultando  desta forma  na desclassificação das empresas participantes do certame pois os valores apresentados
são superiores ao máximo estabelecido no orçamento estimado da obra.  Nada mais havendo a tratar foi encerrada a
presente ata que  será publicada no site da prefeitura.

 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.

 MARCELO J. RITTER

CASSIANE F. CARVALHO

LUIS CARLOS OSS

PAULO C. STRADA

FLAVIA ROLIM DE MOURA

Coronel Freitas,  19  de  Junho  de  2015

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

 - ........................................ - TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO
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 - ........................................ - TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO

 - ........................................ - DIRETORA DE COMPRAS


