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ESTADO DE SANTA CATARINA 

                  

   

 

                   

        

Tomada de preços 
     

                      

                                   

                     

14/2021 
     

                          

                                   

CNPJ: 01.551.148/0001-87 Telefone: (49) 3424-0181 
                        

          

Número Processo: 86/2021 
     

     

Endereço: Rua Pedro Bortoluzzi, 435 - Centro 
           

                    

                             

         

CEP: 89824-000 - Bom Jesus 
                    

               

Data do Processo: 15/12/2021 
     

                              

                                       

                                       

                                       

     

OBJETO DO PROCESSO 
                            

                                       

 

CONTRATAÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO TAVARES, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/SC. 

 

                                       

 

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

                                       

 

No dia 26/01/2022 às 10:00 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 7/2022, 

para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo 

Licitatório Nº 86/2021 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: 

 

                                       

     

PARECER DA COMISSÃO 
                            

                                       

 

Dando início a sessão de análise dos envelopes das propostas, presentes o Presidente Temporário da Comissão 
Permanente de Licitações, Sr. Dirço Rogofski e demais integrantes da comissão, bem como Procuradoria Jurídica, passou-se 
a abertura dos envelopes de propostas. Abertos os envelopes das propostas, estando às mesmas de acordo com o edital, 
ficando constatado que as empresas participantes atenderam o limite do certame, ficando consideradas válidas: ENEIAS 
CADORI com proposta no valor de R$ 305.451,41 (trezentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e um 
centavos); MAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI com proposta no valor de R$ 288.375,24 (duzentos e oitenta 
e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). Declarada, portanto, a empresa MAP CONSTRUTORA 
E INCORPORADORA EIRELI como vencedora, com a melhor proposta apresentada, para fins de homologação, adjudicação e 
contratação. Na oportunidade, a empresa ENEIAS CADORI manifestou interesse em apresentar recurso quanto à proposta 
apresentada pela empresa MAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, no que tange à sua inexiquibilidade, 
referente ao preço proposto na mão de obra. Nada mais havendo, encerra-se a presente ata. 

 

                                       

  

Participante: MAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
   

                                       

 

Item Especificação Qtd. Unidad Marca Valor Unitário Valor Total 
    

 

1 Ampliação da Escola Municipal Gilberto Tavares, no Município de Bom 

Jesus/SC 
1,000 SER  288.375,24 288.375,24 

    

                              

                  

Total do Participante: 
           

                  

288.375,24 
    

                                       

                  

Total Geral: 
           

                  

288.375,24 
  

                              

                                       

 

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, 10/01/2022 

 

                                       

 

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

                                       

    

DIRÇO ROGOFSKI 
                         

    

PRESIDENTE 
                         

                             

                                       

                                       

    

Gabrielli Maria Santos 
                         

    

MEMBRO 
                         

                             

                                       

    

Rosane Siqueira 
                         

    

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

           

  

Eneias Cadori 
        

  

(ENEIAS CADORI) 
        

          

           

 

          

                                               

 


