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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE BOANELGINO NEVES E SÁ, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/SC.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

Participante: ENEIAS CADORI

Item Qtd. Valor Unitário Valor TotalEspecificação Unidad Marca
1 REFORMA da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOANELGINO

NEVES E SÁ, tendo como objeto os seguintes serviços:  -
Substituição de todas as instalações elétricas existentes (fios,
cabos, luminárias, acabamentos, etc);  - Substituição de todo
forro existente, inclusive reforma do madeiramento;  - Adequação
de 4 salas através de demolição e fechamentos em alvenaria,
remoção de portas e recuperação de piso cerâmico e paredes;  -
Pintura acrílica interna em todas as paredes.-REFORMA da
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOANELGINO NEVES E SÁ,
tendo como objeto os seguintes serviços:  - Substituição de todas
as instalações elétricas existentes (fios, cabos, luminárias,
acabamentos, etc);  - Substituição de todo forro existente,
inclusive reforma do madeiramento;  - Adequação de 4 salas
através de demolição e fechamentos em alvenaria, remoção de
portas e recuperação de piso cerâmico e paredes;  - Pintura
acrílica interna em todas as paredes.

1,000 SER 123.118,46 123.118,46

Total do Participante: 123.118,46

Total Geral: 123.118,46

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.

Bom Jesus, 15/03/2021

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

SECRETARIO

LEANDRO LUÍS MOCELLIM

PRESIDENTE

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

No dia 15/03/2021 às 08:15 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 2/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 4/2021 na modalidade de Tomada
de preços. 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:

OBJETO DO PROCESSO

PARECER DA COMISSÃO
Considerando renúncia  expressa  das  licitantes  em interpor  recurso  à  fase  de  habilitação,  nos  termos do  artigo  109,  I,

“a”,  da  Lei  8.666/1993,  passa  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  a  imediata  abertura  dos  envelopes  contendo  as
propostas da proponente. Aberto o envelope das propostas, estando às mesmas de acordo com o edital, ficando constatado
que as empresas participantes atenderam o limite do certame, ficando consideradas válidas. Declarada, portanto, a empresa
ENEIAS  CADORI  como  vencedora,  com  melhor  proposta  apresentada,  para  fins  de  homologação,  adjudicação  e
contratação. Nada mais havendo, encerra-se a presente ata.
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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

(ALCEMIR FRANCISCO NADALETI EIRELI)

Jorge Lino Barreto

(ENEIAS CADORI)

Eneias Cadori


