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Ao(s) 1 de Junho de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO             , reuniram-se os membros
da Comissão de Licitação, designada pela(o)  Decreto nº  06/2022, para analisarem as documentações e as propostas recebidas ref. ao
Processo  Licitatório nº 28/2022, Licitação nº 28/2022 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Após análise, a comissão emitiu o seguinte parecer:

Contratação de empresa de engnharia para a elaboração de projeto executivo de implantação de Ponte em Concreto sobre o Rio
Tijucas, no municipio de Major Gercino/SC, mediante os termos e condições estabelecidos no edital e em seus anexos.

 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.

 GABRIELA ZUNINO

REGINA PETRY

ROSELI ALVES KAMMERS

Major Gercino,  1  de  Junho  de  2022

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - membro

 - ........................................ - membro

Reaberta a sessão da data e horário desgnados por ocasião da sessão retro, estando presentes a comissão permanete de licitação do
Município de Major Gercino-SC, bem como o representante da empresa VAN DERVELD & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.
13.313.380/0001-66. Inicialmente, juntou-se ao processo licitatório a CND Federal apresentada de forma tempestiva pela empresa VAN
DERVELD & CIA LTDA. Diante da juntada do referido documento, conforme decisão proferida em sessão anterior, restaram habilitadas
todas as empresas.    Passou-se, portanto, a abertura dos envelopes de proposta.    As propostas apresentadas foram analisadas pela
licitante presente, bem como pela comissão de licitação, tendo esta decidido que as propostas foram apresentadas em conformidade
com os ditames do Edital.   Diante de todo o exposto, considerando que a licitante ENGEMOST SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
apresentou a proposta com o menor preço (R$ 72.343,91 - setenta e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e um
centavos), esta foi declarada vencedora do presente processo licitatório.  Ato contínuo, o representante da empresa VAN DERVELD &
CIA LTDA declarou renúnicia ao prazo de recurso das decisões preferidas no presente processo licitatório de forma ampla e geral.  Nada
mais havendo a tratar, encerrou-se a presente sessão.


