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Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

PAULO CESAR MENEGOTTO Pregoeiro- ..........................................................

EDUARDO JOÃO TREVISAN PREGOEIRO SUBSTITUTO- ..........................................................

LEANDRO LUIZ MOCELLIN EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

ALEXANDRA ANGONESI DA CRUZ EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

DENISE PEDOTT BRANDALIZE EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

ROSANE DA SILVA KOSLOSKI EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos
respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado
o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 13:48 horas do
dia 26   de  Fevereiro   de   2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Sobre a documentação dos licitantes: Passou-se ao exame do envelope da habilitação (documentação) apresentada e verificou que   a empresa  MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO TRELISSA LTDA ME, não apresentou as seguintes documentações: Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus
administradores,conforme Item 10.1.2 do edital; Registro da empresa junto ao CREA com jurisdição no Estado em que for sediada a Empresa proponente,
bem como o visto em registros de pessoas jurídicas do CREA em Santa Catarina caso a empresa seja sediada em outro Estado, conforme consta no item
10.4.1 do Edital; Indicação do Responsável técnico para execução da obra (modelo anexo), conforme consta no item 10.4.2 do Edital;Registro do Responsável
técnico junto ao CREA,  conforme consta no item 10.4.3 do Edital;  E apresentou  a Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, conforme item 10.2.4 do edital, "vencida", sendo
que não será dado o prazo de regulamentação conforme item 11.4.6 do edital. Sendo assim a empresa  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRELISSA LTDA ME
é considerada "Inabilitada" . O seu representante  após a Inabilitação da empresa , retirou-se da sessão antes do término,  sendo assim  perdeu a decadência
do direito de recurso. Nada mais, para o momento o pregoeiro declara encerrada a presente sessão.

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

3261 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES TRELISSA LTDA ME 115.844,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

115.844,0000MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES TRELISSA LTDA ME1 0,0000

                                O licitante MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES TRELISSA LTDA ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua
proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES TRELISSA LTDA ME pelo valor de R$ 
115.844,0000 (cento e quinze mil oitocentos e quarenta e quatro reais).

ITEM  1 - Prestação de serviços, por empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra
especializada, destinados a pavimentação poliédrica da Avenida Vergílio Sabino da Silva, compreendendo o
trecho entre a Rua Augusto Bertochi e Rua Pedro Winckler, com área total a pavimentar de 2.551,00 m2  e
meio fio do calçamento de 336,00 m, devendo ser realizado em rigorosa observância aos projetos e
respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências contidas no Memorial
Descritivo e suas especificações parte integrante desta licitação.

Obra realizada através do Termo de Convênio nº 2013/TR004425 celebrado entre o Estado de Santa Catarina,
por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Xanxerê, e o Município de Bom Jesus/SC,
processo nº SDR05 00006183/2013.

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com
suas respectivas propostas:

.                                Reuniram-se no dia 26/2/2014, as 13:06:15, na PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, 
designados pelo(a) Decreto 020/2014 com o objetivo de PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 7 destinado a 
Prestação de serviços, por empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra especializada, destinados a pavimentação poliédrica da 
Avenida Vergílio Sabino da Silva, compreendendo o trecho entre a Rua Augusto Bertochi e Rua Pedro Winckler, com área total a pavimentar de 2.551,00 
m2  e meio fio do calçamento de 336,00 m, devendo ser realizado em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita 
obediência às prescrições e exigências contidas no Memorial Des.

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

3261 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES TRELISSA LTDA ME CNPJ: 81.392.128/0001-40


