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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 9 de Outubro de 2017, às 09:39 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS                , reuniram-se os membros
da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  018/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  7/2017, Licitação nº 1/2017 - TP, na modalidade de Tomada de
Preço 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:

Contratação de empresa especializada de engenharia e construção civil, para execução de obra e serviços de engenharia, visando
reforma e adequação da parte física da Unidade Básica de Saúde Boanelgino Neves de Sá, compreendendo instalação de
guarda-corpo, corrimão, reformas de escadas e rampas de acesso e passeio público, com fornecimento de materiais e mão de obra,
numa área total de acessibilidade 531,20 m², e, de passeio público 52,50 m².

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2017    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Passa então a Comissão Permanente de Licitação a imediata abertura do envelope contendo a proposta da
proponente. Aberto o envelope da proposta, estando a mesma de acordo com o edital, ficando constatado que a
empresa participante atendeu o limite do certame, sendo que a única licitante apresentou a proposta de R$ 50.515,80
(cinquenta mil quinhentos e quinze reais e oitenta centavos). Considerando que não houve competitividade, sendo que
a única empresa apresentou proposta de preço exatamente igual ao orçado pelo setor de engenharia da Associação
dos Municípios do Alto Irani - AMAI, abre-se prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109, I, "b", da Lei
8.666/1993 para consequente remessa ao setor jurídico para parecer.

Item

Participante:

Especificação

4034 - NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI - ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 Contratação de empresa especializada de engenharia e
construção civil, para execução de obra e serviços de
engenharia, visando reforma e adequação da parte física
da Unidade Básica de Saúde Boanelgino Neves de Sá,
compreendendo instalação de guarda-corpo, corrimão,
reformas de escadas e rampas de acesso e passeio
público, com fornecimento de materiais e mão de obra,
numa área total de acessibilidade 531,20 m², e, de passeio
público 52,50 m².

Ser 1,00  0,0000 50.515,80    50.515,80   

Total do Participante --------> 50.515,80   
_________________________

Total Geral ----------------------> 50.515,80   

 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.
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