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OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia 

e/ou construção civil para execução de obra de engenharia civil, com fornecimento de material e 

mão de obra para o item 01 - Processo SCC nº 23951/2021 – SED e item 02 Processo SCC nº 

24737/2021 – SED: Item 01 - Obra de acessibilidade, ampliação e reforma do Centro Educacional 

Professor José Arlindo Winter, em atendimento ao Processo SCC nº 23951/2021, – SED, Portaria nº 

535/2021, conforme disposto no Anexo “E” deste Edital. Item 02 – Obra de reforma e 

acessibilidade no Centro Educacional Professor José Arlindo Winter, em atenção ao Processo SCC 

nº 24737/2021 – SED, Portaria nº 535/2021, conforme disposto no Anexo “E” deste Edital.  

 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

 

No dia 13/05/2022, às 09h30, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Peritiba, reuniram-se a 

Comissão Permanente de Licitações, designada pelo(a) Decreto nº 20/2022 de 31/01/2022, para 

julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução 

dos itens descritos na Licitação nº. TP04/2022, na modalidade de Tomada de Preço. 

 

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: 

 
 2091 - DIMO CONSTRUCOES LTDA (04.354.170/0001-25) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total (R$) 

1 19933 - Contratação de empresa do ramo de 

engenharia e/ou construção civil para execução de 

obra de engenharia civil, com fornecimento de 

material e mão de obra para execução de projeto de 

acessibilidade. 

Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou 

construção civil para execução de obra de 

engenharia civil, com fornecimento de material e 

mão de obra para execução de projeto de 

acessibilidade, ampliação e reforma do Centro 

Educacional Professor José Arlindo Winter, em 

atendimento ao Processo SCC nº 23951/2021, – 

SED, Portaria nº 535/2021. 

UN  1  

498.333,22 
 

498.333,22 

2 19934 - Contratação de empresa do ramo de 

engenharia e/ou construção civil para execução de 

obra de engenharia civil, com fornecimento de 

material e mão de obra para execução. 

Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou 

construção civil para execução de obra de 

engenharia civil, com fornecimento de material e 

mão de obra para execução de projeto de reforma e 

acessibilidade no Centro Educacional Professor José 

Arlindo Winter, em atenção ao Processo SCC nº 

24737/2021 – SED, Portaria nº 535/2021. 

UN  1  

274.828,31 
 

274.828,31 

Total (R$):  

773.161,53 

 

Após a conferência do setor de engenharia, foi constatado que dois itens da proposta da empresa 

DIMO CONSTRUCOES LTDA, item 1.7.1.0.7 e 1.12.0.0.6, estavam com valor acima da planilha 

orçamentária, porém a diferença era apenas R$ 0,37, dessa forma, solicitou-se a referida empresa 

que fizesse a correção dos valores desses dois itens. Considerando que a o ajuste representa R$ -

0,37 (trinta e sete centavos) da menor da proposta apresentada pela primeira coloca, não onerando o 
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município nem causando prejuízos a segunda coloca, uma vez que esta apresentou sua proposta no 

valor de R$ 824.341,99, com uma diferencia considerável em relação a vencedora, que o presente 

ajuste foi autorizado. 

 

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. 

 

Peritiba-SC, 13/05/2022. 
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