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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

144/2022

Rua Santos Dumont, 413 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
83.026.773/0001-74 (49) 3644-6700

89950-000 - Dionísio Cerqueira
144/2022

Data do Processo: 16/11/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA REFORMA E
AMPLIAÇÃO DE PONTE DO DISTRITO DE SÃO PEDRO TOBIAS, INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO I, E
TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 2/2022

PARECER DA COMISSÃO

Aberto  o  envelope  contendo  a  proposta  dos  proponentes  PRESSUS  PRE  MOLDADOS  LTDA,  constatou-se  que  o
proponente  apresentou  a  proposta  de  acordo  com o  que  solicitava  o  edital,  sendo  assim foi  classificado.  Desta  forma,  a
comissão  passa  para  fase  de  lances.  Finalizada  a  etapa  de  lances,  declara-se  como  vencedor  o  proponente  abaixo
relacionado, sendo assim a comissão para a fase de abertura e julgamento da habilitação.

Reuniram-se no dia 29/11/2022, as 09:12 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 9302021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 144/2022 na modalidade de
Pregão presencial. 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:

Participante: PRESSUS PRE MOLDADOS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 Execução com mão de obra e material (aço e concreto),

da construção e ampliação de ponte com dimensões de
7mx 1,10m com 4 tubos de 1 metro de diâmetro, dois
pilares de 0,40 m x 1,10 m x 1,40 m ancorados em rocha.
A laje da ponte, será com 0,20 m de espessura mais
preenchimento entre os blocos de concreto, equivalente
a uma média de 0,50 m de espessura do concreto. A
armadura longitudinal será com aço 16 mm na armação
positiva inferior e 10 mm na armação negativa, com
estribos de 10 mm, com espaç - Execução com mão de
obra e material (aço e concreto), da construção e
ampliação de ponte com dimensões de 7mx 1,10m com 4
tubos de 1 metro de diâmetro, dois pilares de 0,40 m x
1,10 m x 1,40 m ancorados em rocha. A laje da ponte,
será com 0,20 m de espessura mais preenchimento entre
os blocos de concreto, equivalente a uma média de 0,50
m de espessura do concreto. A armadura longitudinal
será com aço 16 mm na armação positiva inferior e 10
mm na armação negativa, com estribos de 10 mm, com
espaçamentos de 0,10 m. O concreto utilizado será com
FCK de 30 mpa.

1,000 LOTE PRESSUS 29.900,0000 29.900,00

29.900,00Total do Participante:
29.900,00Total Geral:
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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.

Dionísio Cerqueira, 29/11/2022

PREGOEIRO

Jean Robson Wust

MEMBRO

CASSIANE REGINA DE OLIVEIRA

MEMBRO

IVONETE FATIMA LANZA

MEMBRO

RENAN CHRISTANI

MEMBRO

SIMONE ROSTIROLLA

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

PRESSUS PRE MOLDADOS LTDA

VANDERSON BESUTTI


