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Ao(s) 28 de Agosto de 2020, às 08:48 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membros daComissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 083/2020, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº49/2020, Licitação nº. 8/2020 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Contratação de empresa de engenharia para a execução de passeios em concreto armado, com faixa de serviço em grama, nas RuasAntônio Fortunato Barizon e Arlindo Marmentini, no Bairro Jardim Itália, Município de Bom Jesus/SC. ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:
CONSTRUTORA FIEL EIRELI (4682), sem representante.                                                  .Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda adocumentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:- Dando início a sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações, Sr. Leandro Luis Mocellin, recebeu os 2 (dois)envelopes exigidos pelo Edital de Tomada de Preços 8/2020  (01 - Documentação, 02 - Proposta Financeira), da EmpresaCONSTRUTORA FIEL EIRELI, que foram protocolizados tempestivamente. Destaca-se que o representante legal dalicitante não  participou da sessão de abertura dos envelopes de habilitação.  Foi aberto o envelope 01 - documentação,ficando constatado que a empresa está habilitada para a segunda fase do certame. Considerando que a participante nãomanifestou interesse em apresentar recurso à fase de habilitação, deixando uma declaração expressando a renúncia, nostermos do  artigo 109, inciso I, alínea "a", da Lei 8.666/1993, passa-se a abertura dos envelopes de propostas. COMISSÃO:Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes. LEANDRO LUÍS MOCELLIMDENISE PEDOTT BRANDALIZEROSANE SIQUEIRAMICHELE NESTOR SOLIGO DE MELLO
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