
CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

103/2020

Rua XV de Novembro, 282 - Centro

PREFEITURA DE ORLEANS
82.926.544/0001-43 (48) 3886-0100

88870-000 - Orleans

244/2020

Data do Processo: 16/11/2020

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA (GRADIL EM TELA ORTS) PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE
ORLEANS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2020

PARECER DA COMISSÃO

NO  DIA  E  HORA  DETERMINADOS  NO  PREÂMBULO  DESSE  EDITAL  REUNIRAM-SE  NA  SALA  DE  LICITAÇÕES
DA  PREFEITURA  DE  ORLEANS,  O  PREGOEIRO,  EQUIPE  DE  APOIO  E  REPRESENTANTES  DAS  EMPRESAS
PROPONENTES  PARA  SESSÃO  PÚBLICA  DE  ANÁLISE  E  JULGAMENTO  DAS  PROPOSTAS  E  DOCUMENTOS  DE
HABILITAÇÃO  DESSE  CERTAME.  INICIALMENTE  FORAM  CONFERIDOS  OS  DOCUMENTOS  RELACIONADOS  AO
CREDENCIAMENTO  E  EFETUADA  AS  DEVIDAS  CONFERÊNCIAS,  CONSTATOU-SE  QUE  OS  REPRESENTANTES
RESULTARAM  CREDENCIADOS  E  AS  EMPRESAS  APTAS.  APÓS  FORAM  ABERTOS  OS  ENVELOPES  DE
PROPOSTAS  E  CONSTATADO  QUE  AS  MESMAS  RESULTARAM  CLASSIFICADAS  NOS  TERMOS  DO  EDITAL.  A
ETAPA DE LANCES DECORREU NORMALMENTE. AO FINAL FORAM CONFERIDOS OS DOCUMENTOS RELATIVOS
A  HABILITAÇÃO  DA  EMPRESA  VENCEDORA,  POTENCIAL  ESQUADRIAS,  E  CONSTATADO  QUE  A  MESMA
RESULTOU  HABILITADA.  O  PREGOEIRO  RELATA  EM  ATA,  QUE  NOVAMENTE  O  SISTEMA  BETHA,  APRESENTOU
PROBLEMAS  E  INCONSISTÊNCIAS,  DENTRE  AS  QUAIS,  NÃO  CONSIDEROU  COMO  VENCEDORA  A  EMPRESA
LOCAL NOS TERMOS DO ITEM 7.15 E 7.15.1. COMO FORMA DE RESOLVER O PROBLEMA, EM CONTATO COM O
FUNCIONÁRIO  DA  EMPRESA  BETHA,  SENHOR  LUIZ,  ESTE  RECOMENDOU  INABILITAR  A  EMPRESA  IANE
APARECEIDA  ARAUJO  ME,  PARA  EFETIVAR  A  EMPRESA  POTENCIAL  COMO  VENCEDORA.  ASSIM  FOI  FEITO.  O
PREGOEIRO DECIDIU CONFERIR OS DOCUMENTOS DA EMPRESA IANE, PARA DECLARÁ-LA HABILITADA EM ATA.
AO CONFERIR OS DOCUMENTOS, CONSTATOU-SE QUE A MESMA APRESENTOU UM PROTOCOLO EMITIDO PELA
CAIXA, AO INVÉS DE APRESENTAR A CRF. NESSES TERMOS, O PREGOEIRO DETERMINOU O PRAZO DE CINCO
DIAS  ÚTEIS  PARA  QUE  A  EMPRESA,  NA  CONDIÇÃO  DE  MICROEMPRESA,  APRESENTE  A  CRF  NO  SETOR  DE
LICITAÇÃO. ASSIM, EM SE APRESENTANDO O REFERIDO DOCUMENTO NO PRAZO DETERMINADO, A EMPRESA
IANE  SERÁ  CONSIDERADA  APENAS  PERDEDORA  E  NAO  INABILITADA.  TODOS  OS  DOCUMENTOS  DESSA
LICITAÇÃO FORAM CONFERIDOS E VISTADOS PELOS PRESENTES, INCLUSIVE EM RELAÇÃO A INVIOLABILIDADE
DOS  ENVELOPES.  O  PREGOEIRO  REQUER  QUE  O  PRESENTE  EDITAL  SEJA  ENCAMINHADO  PARA  CIÊNCIA  DA
AUTORIDADE  SUPERIOR  EM  RELAÇÃO  AS  INCONSISTÊNCIAS  DO  SISTEMA  BETHA.  SEM  MAIS  ENCERRA-SE  A
SESSÃO.

Reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 4715/2020,
para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos
itens descritos no Processo Licitatório Nº 244/2020 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:

Data e Hora da Sessão: 01/12/2020 13:00

Participante: POTENCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 - CERCA (GRADIL EM TELA ORTS) METÁLICA: Construção e
instalação de cerca/gradil,(tela orts),  (81x1,20mm), mais dois
portões com cada  abertura de (7x 2,00mm), malha de 7x7cm–fio
de aço de 8 mm de diâmetro soldados eletricamente entre si, em
cinquenta(50)poste (mourões) 40 x 60 1/5 mm chumbados em
base de concreto, revestidos em  pintura eletrostática (gradil e
poste), sendo os cinquenta (50) poste na cor vermelho e a cerca
(gradil tela orts) na cor amarelo padrão do CBMSC.

1,000 SV POTENCIA
L

60.500,00 60.500,00



- Viga em concreto armado com extensão de 80m e (20x45cm)
com a fixação dos cinquenta (50) postes(mourões) em toda a
extensão do muro de pedras para posterior colocação da cerca
(gradil, tela orts).
- Com os cinquenta (50) postes metálicos quadrados, também
zincados e revestidos com pintura (vermelho) eletrostática,
instalado sobre base em muro de concreto com uma extensão de
80 m.

- Base chumbada: Cinquenta (50) postes (mourões) retangulares
metálicos 40 x 60mm, chapa 1,55mm fechado com tampa
plástica com proteção.
A fixação dos cinquenta (50) postes deverão ser em sapatas de
concreto que resistam a força necessária para o suporte da tela
(cerca/gradil, tela orts), deverão também ser verificados os
prumos e alinhamentos, com pintura eletrostática.
OBS: Espessura da parede do metal é de no minimo 1/55mm.

- PORTÃO METÁLICO DE CORRER C/ AUTOMAÇÃO E
MOTOR COM CORRENTE E INSTALAÇÃO DE INTERFONE:
- Portão tipo deslizante, com estrutura reforçada, provida de
sistema de fechamento adequado, automatizado, dimensões
(700x2,00m) sendo em duas partes com aberturas direita e outra
esquerda de acordo com especificação e local de cada portão.

- Automação dos portões(700x200m), Fornecimento de conjunto
automatizador para portão, completo contendo no mínimo: 01
central de comando(220v), 02 motores 1/4 HP c/corrente, 10
controle remoto, uma botoeira para acionamento manual,
inclusive todas as peças para o perfeito funcionamento.
-Incluindo toda a fabricação, montagem e instalação.

Interfone: O interfone deverá estar conectado com a central do
Quartel do Bombeiros e deve contemplar o aparelho, o telefone
receptor e toda a instalação (material e mão de obra
necessárias), bem como eventuais elementos para fixação e
proteção como teto com proteção adicional para intempéries.

- O portão principal deverá ter fechadura com chave reserva,
juntamente com acionamento elétrico de abertura (destrave) com
o comando na central do CBMSC/Orleans, deverá ser fabricada
em aço inox ou similar , com capacidade de atraque de no
mínimo 50 kgf e ser indicada para ser instalada em áreas
externas.

- Caberá ao proponente a montagem, instalação, fabricação de
todo o aparelho e outros indicados para um perfeito acionamento
junto ao termo de referência.

- Procedimentos: A proponente se responsabilizara pelas
instalações , fabricação , montagem; assim como incluir todo e
qualquer material a ser usado para a instalação da referida
cerca(gradil, tela orts) além da  viga em concreto para
sustentação dos Mourões  e também após o termino fazer a
retirada de todo o entulho, lixos e montes de terra, detritos ou
restos de materiais da obra; assim como limpar as ferragens,
metais, esquadrias, aparelhos elétricos removendo todos os
salpicos, manchas de argamassas, tintas ou outras impurezas.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS/SERVIÇOS

A fiscalização da Contratante dará a obra/serviço por concluída,
depois de satisfeitas as seguintes condições: A conclusão de
todas as obras e serviços de acordo com o estabelecido em
contrato. A realização de todas as medições e modificações
ocorridas durante a obra, se for o caso. Atendidas todas as
orientações e reclamações da fiscalização referente a defeitos ou
imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer
elemento das obras e serviços executados.



- Ilustração Interfone:

- Apenas Ilustração Cerca(gradil) e Portão Central: - CERCA
(GRADIL EM TELA ORTS) METÁLICA: Construção e instalação
de cerca/gradil,(tela orts),  (81x1,20mm), mais dois portões com
cada  abertura de (7x 2,00mm), malha de 7x7cm–fio de aço de 8
mm de diâmetro soldados eletricamente entre si, em
cinquenta(50)poste (mourões) 40 x 60 1/5 mm chumbados em
base de concreto, revestidos em  pintura eletrostática (gradil e
poste), sendo os cinquenta (50) poste na cor vermelho e a cerca
(gradil tela orts) na cor amarelo padrão do CBMSC.
Viga em concreto armado com extensão de 80m e (20x45cm)
com a fixação dos cinquenta (50) postes(mourões) em toda a
extensão do muro de pedras para posterior colocação da cerca
(gradil, tela orts).
Com os cinquenta (50) postes metálicos quadrados, também
zincados e revestidos com pintura (vermelho) eletrostática,
instalado sobre base em muro de concreto com uma extensão de
80 m.
Base chumbada: Cinquenta (50) postes (mourões) retangulares
metálicos 40 x 60mm, chapa 1,55mm fechado com tampa
plástica com proteção.
A fixação dos cinquenta (50) postes deverão ser em sapatas de
concreto que resistam a força necessária para o suporte da tela
(cerca/gradil, tela orts), deverão também ser verificados os
prumos e alinhamentos, com pintura eletrostática.
OBS: Espessura da parede do metal é de no minimo 1/55mm.
PORTÃO METÁLICO DE CORRER C/ AUTOMAÇÃO E MOTOR
COM CORRENTE E INSTALAÇÃO DE INTERFONE:
Portão tipo deslizante, com estrutura reforçada, provida de
sistema de fechamento adequado, automatizado, dimensões
(700x2,00m) sendo em duas partes com aberturas direita e outra
esquerda de acordo com especificação e local de cada portão.
Automação dos portões(700x200m), Fornecimento de conjunto
automatizador para portão, completo contendo no mínimo: 01
central de comando(220v), 02 motores 1/4 HP c/corrente, 10
controle remoto, uma botoeira para acionamento manual,
inclusive todas as peças para o perfeito funcionamento.
Incluindo toda a fabricação, montagem e instalação.
Interfone: O interfone deverá estar conectado com a central do
Quartel do Bombeiros e deve contemplar o aparelho, o telefone
receptor e toda a instalação (material e mão de obra
necessárias), bem como eventuais elementos para fixação e
proteção como teto com proteção adicional para intempéries.
O portão principal deverá ter fechadura com chave reserva,
juntamente com acionamento elétrico de abertura (destrave) com
o comando na central do CBMSC/Orleans, deverá ser fabricada
em aço inox ou similar , com capacidade de atraque de no
mínimo 50 kgf e ser indicada para ser instalada em áreas
externas.
Caberá ao proponente a montagem, instalação, fabricação de
todo o aparelho e outros indicados para um perfeito acionamento
junto ao termo de referência.
Procedimentos: A proponente se responsabilizara pelas
instalações , fabricação , montagem; assim como incluir todo e
qualquer material a ser usado para a instalação da referida
cerca(gradil, tela orts) além da  viga em concreto para
sustentação dos Mourões  e também após



o termino fazer a retirada de todo o entulho, lixos e montes de
terra, detritos ou restos de materiais da obra; assim como limpar
as ferragens, metais, esquadrias, aparelhos elétricos removendo
todos os salpicos, manchas de argamassas, tintas ou outras
impurezas.
RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS/SERVIÇOS
A fiscalização da Contratante dará a obra/serviço por concluída,
depois de satisfeitas as seguintes condições: A conclusão de
todas as obras e serviços de acordo com o estabelecido em
contrato. A realização de todas as medições e modificações
ocorridas durante a obra, se for o caso. Atendidas todas as
orientações e reclamações da fiscalização referente a defeitos ou
imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer
elemento das obras e serviços executados.

60.500,00Total do Participante:

60.500,00Total Geral:

MEMBRO

ROSANA TEZZA WASSEN BASCHIROTTO

PREGOEIRO

FABIO SALVADOR

MEMBRO

FRANCIELLI CEOLIN BELTRAME

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

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.

Orleans, 01/12//2020

CRISTIANE LUCIANO MARQUES MENDES

VALDECI DE SOUZA MENDES

POTENCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS

ISAAC ZANINI LOLI

IANE APARECIDA ARAUJO ME

IANE APARECIDA ARAUJO

BRFENCE COMERCIAL EIRELI

EMERSON SILVA MATTOS


