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Ao(s) 1 de Outubro de 2020, às 08:25 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se o Pregoeiro esua Equipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 084/2020, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 53/2020, Licitação nº. 18/2020 -PR, na  modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
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  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:
CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA (3083), representada pelo Sr. Adierso Marcos BianchiInicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas todaa documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:- Passou-se o exame do envelope das documentações apresentadas pela vencedora. Verificou-se que a participante cumpriucom os requisitos de habilitação conforme solicitação do Edital. O Pregoeiro declarou como vencedora a licitante conformedados como melhor classificado na Ata de Abertura da Proposta. O Pregoeiro informou que havendo intenção de interporrecursos a proponente deverá manifestar-se, não havendo qualquer manifestação neste sentido. O pregoeiro declaraencerrada a presente sessão para posterior homologação dos vencedores, pelo Prefeito Municipal.

 COMISSÃO:Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.LEANDRO LUIZ MOCELLIN - PREGOEIROSUBSTILEANDRO LUIZ MOCELLINMICHELE NESTOR SOLIGO DE MELLODENISE PEDOTT BRANDALIZECLECI HOCHMANN NARCISOROSANE SIQUEIRA
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 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:Adierso M. Bianchi - ................................................................. - Representante


