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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 30 de Abril de 2014, às 13:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  019/2014, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  23/2014, Licitação nº 3/2014 - 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 para prestação de serviços, por empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra especializada,
destinados a construção da cobertura de quadra escolar poliesportiva da Escola Municipal Gilberto Tavares, com dimensão de 24,10m x
32,05m, com área total de 772,40 m2, modelo-padrão do FNDE  no Âmbito do PAC 2.  Termo de Compromisso, PAC 208335/2014.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  4/2014    (Sequência: 4)

Parecer da Comissão: Passa então a Comissão Permanente de Licitação a imediata abertura do envelope contendo a proposta da
proponente habilitada. Aberto o envelope  da proposta estando às mesma de acordo com o edital. Vencendo a
proposta da proponente ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP, sendo ofertado o valor de R$ 216.951,61 (Duzentos e
dezesseis mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos). Estando em termos opina a Comissão
pela Homologação do presente processo licitatório, o qual será enviado a apreciação da autoridade competente.

Item

Participante:

Especificação

3289 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA  EPP

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

1 A contratação de empresa para prestação de serviços, por
empreitada global, com fornecimento de material e
mão-de-obra especializada, destinados a construção da
cobertura de quadra escolar poliesportiva da Escola
Municipal Gilberto Tavares, com dimensão de 24,10m x
32,05m, com área total de 772,40 m2, modelo-padrão do
FNDE  no Âmbito do PAC 2,

UNI 1,00  0,0000 216.951,61    216.951,61   

Total do Participante --------> 216.951,61   
_________________________

Total Geral ----------------------> 216.951,61   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

 PAULO CESAR MENEGOTTO

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

ALEXANDRA ANGONESI DA CRUZ

ROSANE DA SILVA KOSLOSKI

Bom Jesus,  30  de  Abril  de  2014
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