
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.:  18/2020 - PR 53/202053/202016/09/2020Folha:  1/1 OBJETO DA LICITAÇÃO:
Ao(s) 1 de Outubro de 2020, às 08:25 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  084/2020, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  53/2020, Licitação nº 18/2020 - 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 julgadas aspropostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Contratação de empresa, com disponibilização de Aterro Sanitário, para recebimento e destinação final de resíduos/entulhos, localizadosem terreno no perímetro urbano da cidade de Bom Jesus/SC, num montante aproximado de 180 (cento e oitenta) toneladas de resíduos,de acordo com a necessidade. 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 (envelopes 01e 02) e os documentos de credenciamento do participante. Após análise da documentação do 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 declara quecumpre com os requisitos de habilitação e o Pregoeiro determina a abertura dos envelopes contendo as propostasfinanceiras das proponentes. Após abertura dos envelopes contendo a proposta, verificou-se que a licitante cumpriu 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 Contratação de empresa, com disponibilização de AterroSanitário, para recebimento e destinação final deresíduos/entulhos, localizados em terreno no perímetrourbano da cidade de Bom Jesus/SC, num montanteaproximado de 180 (cento e oitenta) toneladas de resíduos,de acordo com a necessidade. TON 180,00  0,0000 175,00    31.500,00   Total do Participante --------> 31.500,00   _________________________Total Geral ----------------------> 31.500,00   
 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 MOCELLIN - PREGOEIROSUBSTILEANDRO LUIZ MOCELLINMICHELE NESTOR SOLIGO DE MELLODENISE PEDOTT BRANDALIZECLECI HOCHMANN NARCISOROSANE SIQUEIRA
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