Ata da sessão de abertura e julgamento dos
envelopes n.º 02 PROPOSTAS DE PREÇOS para
participação no processo licitatório na modalidade
Tomada de Preços n.º 020/2018.

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, em
sessão pública, sob presidência da Senhora Isabel Cristina Souza e membros

Claudinéia

Radünz e Taísa Schelbauer reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº
001/2019, proceder a abertura dos envelopes nº n.º 2 propostas de preços das proponentes
habilitadas para

execução do objeto da Tomada de Preços nº 020/2018, que trata de

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL. * Aberta à sessão pela
Senhora presidente a mesma informou aos demais membros da comissão que todos os atos
referentes ao processo licitatório foram divulgados no site oficial do município e no átrio
deste prédio e por último ato foi divulgado o a ATA da sessão anterior e o RESULTADO DA
HABILITAÇÃO e DECORRIDO O PRAZO LEGAL, nenhuma proponente inabilitada
entrou com recurso perante a comissão de licitação, razão pelo que neste ato, serão abertos os
envelopes n.º 02 propostas de preços das proponentes habilitadas, quais sejam: 1) E.A.S.
ENGENHARIA

E

ARQUITEURA

SCHERNER

LTDA.

ME.,

2)

PROJECALC

ENGENHARIA LTDA., 3) BRUNO STABACH ENGENHARIA ME. e

4) JOSIANY

NOVACKI CLETO IRELLI EPP. * Após abertura e verificação da compatibilidade da
proposta com o edital, registramos os seguintes valores: 1) E.A.S. ENGENHARIA E
ARQUITEURA SCHERNER LTDA. ME., apresentou proposta no valor de R$ 28.730,00
(vinte e oito mil, setecentos e trinta reais); 2) PROJECALC ENGENHARIA
LTDA.,apresentou proposta no valor de R$ 18.990,00(dezoito mil novecentos e noventa
reais);

3) BRUNO STABACH ENGENHARIA ME. apresentou proposta no valor de R$

26.750,00( vinte e seis mil, setecentos e cinquenta reais) e 4) JOSIANY NOVACKI CLETO
IRELLI EPP. apresentou proposta no valor de R$ 31.800,00(trinta e um mil e oitocentos
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reais). Ficando assim classificadas: 1ª CLASSIFICADA: PROJECALC ENGENHARIA
LTDA., * 2ª CLASSIFICADA: BRUNO STABACH ENGENHARIA ME., * 3ª
CLASSIFICADA: E.A.S. ENGENHARIA E ARQUITEURA SCHERNER LTDA. ME. e *
4ª CLASSIFICADA: JOSIANY NOVACKI CLETO IRELLI EPP.

* Considerando o

resultado da classificação acima registrado e considerando a urgência na homologação do
referido processo a presidente diligenciará através de e-mails as proponentes solicitando
TERMO DE RENUNCIA quanto esta fase para que o referido processo possa ser
encaminhado para homologação. * Nada mais a tratar a presidente deixou a palavra em
aberto, como não houve manifestação foi encerrada a presente sessão da qual foi lavrada a
presente ata que após lida e achada conforme vai assinada por todos.
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