
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  12/2018 - DL 27/201827/201815/03/2018Folha:  1/1 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 15 de Março de 2018, às 00:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  002/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  27/2018, Licitação nº 12/2018 - DL, na modalidade de Dispensa deLicitação 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:

Contratação de empresa para prestação de 40 horas de serviços de escavadeira hidráulica.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Considerando que o município não possui escavadeira hidráulica de grande porte para a execução dos serviços,faz-se necessária a contratação de horas de máquina para que a manutenção das estradas seja realizada,proporcionando melhores condições de trafegabilidade aos seus usuários, principalmente para escoamento daprodução agrícola.   Considerando que os serviços a serem executados não ultrapassam o valor de R$ 8.000,00 (oitomil reais), conforme determina Lei 8.666/1993, não sendo obrigatória a deflagração de processo administrativo.ItemParticipante: Especificação3287 - ADRIELE INNOCENCIO DE OLIVEIRA LAMONATTOUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Contratação de empresa para prestação de 40 horas deserviços de escavadeira hidráulica. HRS 40,00  0,0000 187,50    7.500,00   Total do Participante --------> 7.500,00   _________________________Total Geral ----------------------> 7.500,00   
 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. EDUARDO JOÃO TREVISANDENISE PEDOTT BRANDALIZEROSANE SIQUEIRAJORGE ENDRYGO BRINKER
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