
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
CONCORRÊNCIAProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  1/2018 - CC 51/201851/201813/09/2018Folha:  1/2 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 29 de Outubro de 2018, às 08:25 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membrosda Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  068/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadaspara fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  51/2018, Licitação nº 1/2018 - CC, na modalidade deConcorrência p/ Compras e Serviços.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Concessão de serviços de recolhimento, guarda, depósito e venda de veículos abandonados, apreendidos e retirados de circulação,bem como do serviço de remoção de veículos em decorrência de crime (furto ou roubo), de infrações administrativas e à legislação detrânsito nas vias públicas e abertas à livre circulação no município, com depósito em pátio ou área destinada para esse fim, no Municípiode Bom Jesus/SC. ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2018    (Sequência: 1)
Parecer da Comissão: Passa então a Comissão Permanente de Licitação a imediata abertura do envelope contendo a proposta daproponente. Aberto o envelope da proposta, estando a mesma de acordo com o edital, ficando constatado que aempresa participante atendeu o limite do certame, sendo que a única licitante apresentou a proposta de 5% (cinco porcento) sobre o valor do faturamento bruto mensal, nos termos do item 5.3.2.1, ficando considerada válida a proposta edeclarada como vencedora, para fins de homologação, adjudicação e contratação.ItemParticipante: Especificação3213 - AUTO SOCORRO NEVES LTDA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Concessão de serviços de recolhimento, guarda, depósito evenda de veículos abandonados, apreendidos e retiradosde circulação, bem como do serviço de remoção deveículos em decorrência de crime (furto ou roubo), deinfrações administrativas e à legislação de trânsito nas viaspúblicas e abertas à livre circulação no município, comdepósito em pátio ou área destinada para esse fim, noMunicípio de Bom Jesus/SC.

PERC 1,00  0,0000 5,00    5,00   
Total do Participante --------> 5,00   _________________________Total Geral ----------------------> 5,00   

 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. LEANDRO LUIZ MOCELLINDENISE PEDOTT BRANDALIZEROSANE SIQUEIRAJORGE ENDRYGO BRINKER
Bom Jesus,  29  de  Outubro  de  2018 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação - ........................................ - SECRETÁRIA - ........................................ - MEMBRO - ........................................ - MEMBRO
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CONCORRÊNCIAProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  1/2018 - CC 51/201851/201813/09/2018Folha:  2/2 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:Gean G. Neves e Sá - ................................................................. - Representante


