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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, desiginada pela(o)  Decreto nº  083/2020, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  49/2020, Licitação nº 8/2020 - TP, na modalidade de Tomada dePreço p/ Obras e Serv. Engenharia.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 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  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Dando início a sessão de análise dos envelopes das propostas, presentes o Presidente da Comissão Permanente deLicitações, Sr. Leandro Luiz Mocellin e demais integrantes da comissão, sem o representante da Empresa, quepermitiu a abertura da proposta, passou-se a abertura dos envelopes. Aberto o envelope da proposta, estando amesma de acordo com o edital, ficando constatado que a empresa participante atendeu o limite do certame, ficandoconsiderada válida. Declarada, portanto, a empresa CONSTRUTORA FIEL EIRELI como vencedora, com melhorproposta apresentada, para fins de homologação, adjudicação e contratação. Nada mais havendo, encerra-se apresente ata.ItemParticipante: Especificação4682 - CONSTRUTORA FIEL EIRELI Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Contratação de empresa de engenharia para a execução depasseios em concreto armado, com faixa de serviço emgrama, nas Ruas Antônio Fortunato Barizon e ArlindoMarmentini, no Bairro Jardim Itália, Município de BomJesus/SC. Ser 1,00  0,0000 34.679,63    34.679,63   Total do Participante --------> 34.679,63   _________________________Total Geral ----------------------> 34.679,63   
 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 LUÍS MOCELLIMDENISE PEDOTT BRANDALIZEROSANE SIQUEIRAMICHELE NESTOR SOLIGO DE MELLO
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