
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  6/2019 - PR 12/201912/201908/01/2019Folha:  1/2 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 29 de Janeiro de 2019, às 10:49 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  003/2019, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  12/2019, Licitação nº 6/2019 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.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:

Prestação de serviços de coleta regular, transporte, e disposição final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e hospitalares, noperímetro urbano do Município de Bom Jesus.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes da proposta e da documentação de habilitação (envelopes01 e 02) e os documentos de credenciamento do participante. Após análise das documentações de Credenciamento,verificou-se que o participante possui representante devidamente credenciado. O Pregoeiro então solicitou a todos ospresentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes da proposta e da documentação e que rubricassem osmesmos. Depois de esclarecidas as formas de procedimento do Pregão Presencial, a representante declarou quecumpre com os requisitos de habilitação e o Pregoeiro determina a abertura do envelope contendo a propostafinanceira da proponente. Após abertura do envelope contendo a proposta, verificou-se que a participante cumpre asconformidades exigidas no Edital, constatado que a proposta apresentada pela proponente atendeu os requisitoseditalícios e que os preços ofertados estão de acordo com o preço máximo previsto no Edital supracitado.ItemParticipante: Especificação3083 - CONTINENTAL OBRAS E SERVICOS LTDA.Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Prestação de serviços para coleta e disposição final deresíduos sólidos, no perímetro urbano do município,devendo efetuar a coleta 02 vezes por semana, comveículo apropriado para tal finalidade, dando destinaçãofinal dos resíduos, devendo o CONTRATADO arcar comtodos os custos de transporte e pessoal necessário paraefetuar a coleta. UN. 11,00  0,0000 11.300,00    124.300,00   
2 Prestação de  serviços para coleta e disposição final deresíduos sólidos hospitalares, junto ao Posto de Saúde doMunicípio de Bom Jesus, efetuando a coleta a cada 15dias, com veículo apropriado para tal finalidade, dandodestinação final dos resíduos, devendo o CONTRATADOarcar com todos o custos de transporte e pessoalnecessário para efetuar a coleta. UN. 11,00  0,0000 2.000,00    22.000,00   

Total do Participante --------> 146.300,00   _________________________Total Geral ----------------------> 146.300,00   
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 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 MocellinLEANDRO LUIZ MOCELLINJORGE ENDRYGO BRINKERDENISE PEDOTT BRANDALIZECLECI HOCHMANN NARCISOROSANE SIQUEIRA
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 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:Adierso M. Bianchi - ................................................................. - Representante


