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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 20 de Dezembro de 2021, às 08:21 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA              , reuniram-se os membros
da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  01/2021, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  57/2021, Licitação nº 3/2021 - 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:

Prestação de serviços técnicos para elaboração de projeto de rede de abastecimento e distribuição de água potável no município de São
Miguel da Boa Vista/SC, compreendendo levantamento topográfico do terreno da estação de tratamento, levantamento topográfico de
dois ramais principais (um destinado a reservatório principal da cidade e outro para o interior), levantamento topográfico de local de
captação de água até a estação, projeto de estação de tratamento de água, projeto elétrico, projeto est

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  90/2021    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão: A PROPOSTA ESTA DE ACORDO COM O EXIGIDO NO EDITAL.

Item

Participante:

Especificação

4135 - SANESA - SANEAMENTO ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTA

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

1 Prestação de serviços técnicos para elaboração de projeto
de rede de abastecimento e distribuição de água potável no
município de São Miguel da Boa Vista/SC, compreendendo
levantamento topográfico do terreno da estação de
tratamento, levantamento topográfico de dois ramais
principais (um destinado a reservatório principal da cidade e
outro para o interior), levantamento topográfico de local de
captação de água até a estação, projeto de estação de
tratamento de água, projeto elétrico, projeto estrutural,
projeto de execução, projeto de tubulações e ligações a
seus principais reservatórios, memorial descritivo,
orçamento, licenciamentos ambientais.

Ser 1,00  SANESA 0,0000 59.500,00    59.500,00   

Total do Participante --------> 59.500,00   

_________________________

Total Geral ----------------------> 59.500,00   

 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.

 FERNANDA LUIZA DASSOLER FASSBINDER

RICARDO JUNIOR BONFANTI

ALTAIR VANDERLEI CASSOL

EVANDRO MARCIO CANZI

JUSILEI PETTER MAGIONI

São Miguel da Boa Vista,  20  de  Dezembro  de  2021

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

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO


