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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

112/2022

Rua Santos Dumont, 413 - Centro

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

89950-000 - Dionísio Cerqueira
112/2022

Data do Processo: 08/08/2022

Tomada de preçosESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA ESTABILIZAÇÃO DE
PROCESSO EROSIVO EM ENCOSTA NO MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC, CONFORME ORÇAMENTO, E
ANEXO DO EDITAL. PROCESSO DC 1709/2022, PORTARIA SEF 254/2022.

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

PARECER DA COMISSÃO

Aberto o envelope contendo a proposta do proponente:  BORGES & ABDEL HADI LTDA, constatou-se que o mesmo
apresentou a proposta conforme solicitava o edital, e foi declarado vencedor do lote 01, com o valor de sua proposta total
de R$ 139.825,00 (Cento e Trinta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais).

O  proponente  abaixo  assinado,  participante  da  licitação  supra  mencionada  por  seu  representante  credenciado,
DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa
que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente ao julgamento das
propostas, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso em todas as fases do procedimento licitatório, e
ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório. Desta forma, a comissão
passou para fase de adjudicação / homologação e celebração do contrato.

Reuniram-se no dia 25/08/2022, as 09:06 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 9312021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 112/2022 na modalidade de
Tomada de preços. 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: BORGES & ABDEL HADI LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 Ensaios de caracterização do solo:  - 06 ensaios de

sondagem à percussão (SPT); - 03 ensaios de
cisalhamento direto; - Ensaio de classificação
granulométrica; - Classificação de limites de Atterberg; -
Ensaio de densidade in situ. Ensaios de caracterização do
solo: - Planialtimétricos cadastral completo; -
Cadastramento de encosta (pé e crista); - Cadastramento
de córregos próximos; - Cadastramento pluvial; -
Cadastramento de ruas, postes, etc; - Perfil longitudinal
da área a cada 10 metros. El - Ensaios de caracterização
do solo:
- 06 ensaios de sondagem à percussão (SPT);
- 03 ensaios de cisalhamento direto;
- Ensaio de classificação granulométrica;
- Classificação de limites de Atterberg;
- Ensaio de densidade in situ.
Ensaios de caracterização do solo:
- Planialtimétricos cadastral completo;
-  Cadastramento de encosta (pé e crista);
- Cadastramento de córregos próximos;
- Cadastramento pluvial;
- Cadastramento de ruas, postes, etc;
- Perfil longitudinal da área a cada 10 metros.
Elaboração do projeto executivo;
Elaboração de solução e orçamento para solicitação de
recurso na defesa civil;

1,000 LOTE 139.825,0000 139.825,00

139.825,00Total do Participante:
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139.825,00Total Geral:

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, 25/08/2022

PRESIDENTE

Jean Robson Wust

MEMBRO

CASSIANE REGINA DE OLIVEIRA

MEMBRO

IVONETE FATIMA LANZA

MEMBRO

RENAN CHRISTANI

MEMBRO

SIMONE ROSTIROLLA


