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Ao(s) 11 de Setembro de 2020, às 09:12 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membrosda Comissão 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  51/2020, Licitação nº 9/2020 - TP, na modalidade de Tomada de Preçop/ 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 julgadas aspropostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Contratação de empresa de engenharia para a execução de pavimentação com pedras irregulares na Rua A, com área total de 795,00 m²,localizada no centro do Município de Bom Jesus/SC.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Acolhido o recurso pela HABILITAÇÃO da proponente e não tendo sido declarado o interesse em apresentação denovos recursos por parte de outras empresas, inicia-se o procedimento de abertura e análise dos envelopes daspropostas, presentes o Presidente da Comissão Permanente de Licitações, Sr. Leandro Luiz Mocellin e demaisintegrantes da comissão. Abertos os envelopes das propostas, constatou-se que todas as empresas apresentaram adocumentação do item 06 do edital em conformidade com o que foi exigido. Declara-se, portanto, vencedora a empresaCONSTRUTORA VILLANI LTDA pelo valor de R$ 56.342,00.ItemParticipante: Especificação4208 - CONSTRUTORA VILLANI LTDA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Contratação de empresa de engenharia para a execução depavimentação com pedras irregulares na Rua A, com áreatotal de 795,00 m², localizada no centro do Município deBom Jesus/SC. Ser 1,00  0,0000 56.342,00    56.342,00   Total do Participante --------> 56.342,00   _________________________Total Geral ----------------------> 56.342,00   
 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação. LEANDRO LUIZ MOCELLIDENISE PEDOTT BRANDALIZEROSANE SIQUEIRAMICHELE NESTOR SOLIGO DE MELLO
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