
ATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS EDITAL TOMADA DE PREÇOS N

008/2022

ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS

ENVELOPES E JULGAMENTO DAS

PROPOSTAS

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas,

na sala de reuniões desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes

da Licitação nomeados pela portaria n° 004/2023, reuniram-se para procederem o

julgamento das propostas referente à TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022, que tem

por objeto a Contratação de empresa legaimente estabelecida e especializada no

ramo da construção civil, que satisfaça todos os padrões de qualidade, para

execução de Obra de Engenharia para a execução da revitalização externa do

prédio do Centro de Saúde Central, melhoria com reforma e pintura da edificação,

incluindo o fornecimento de materiais, conforme projeto técnico sendo a área total de

superfície a receber reparo/pintura é de 977,3m^,  e reforma com área de 53,23 m^,

incluindo o fornecimento de materiais, conforme projeto técnico. Tendo como valor

máximo a importância de R$ 62.699,96 (Sessenta e dois mil seiscentos e noventa e

nove e noventa e seis centavos). Iniciada a reunião fez-se a abertura dos envelopes

n ° 02 contendo propostas de preços das empresas habilitadas, sendo elas; ZM

REFORMAS E PINTURAS LTDA, B

CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA, onde se constatou que consagrou-se

vencedora a empresa subsequente, cujo anexos encontram encartados no processo

da presente Tomada de Preços, assim como cronogramas físico e financeiro com as

propostas das proponentes:

ENG CONSTRUTORA LTDA e

CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA
Lote item Rroduto/Seryiço Unidade Quantidade Preço Preço total
1 1 execução da revitalização

externa do prédio do Centro de
Saúde Central melhoria com
reforma e pintura da edificação,
incluindo o fornecimento de

materiais, conforme projeto
técnico sendo a área total de
superfície
reparo/pintura é de 977,3m^, e
reforma com área de 53,23 m^.

recebera

UN 1,00 49.501,62 49.501,62

TOTAL 49.501,62
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Conforme descrito no edital TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022, o critério de

Julgamento adotado foi o menor preço global. O prazo máximo para execução do

objeto da presente licitação será de 60 (sessenta) dias a partir da emissão da ordem

de serviço pelo Departamento de Engenharia do Município de Planalto. Os

pagamentos serão efetuados conforme medição efetuada pelo Representante do

Município de Planalto, e em Até 45 (quarenta e cinco) dias após apresentação da

Nota Fiscal. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da

data de assinatura do mesmo. Acompanharam a sessão, os representantes das

empresas ZM RFORMAS E PINTURAS LTDA e CONSTRUTORA VALE DO

CAPANEMA LTDA. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente em única

via que depois de assinada será remetida ao executivo para homologação.
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FABIANO ELISEU DE MATOS

ZM RFORMAS E PINTURAS LTDA

DAIANE MACHADO DE MELLO

CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA

LTDA
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