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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 23 de Junho de 2015, às 15:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se o Pregoeiro e
sua Equipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 015/2015, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 33/2015, Licitação nº. 22/2015 -
PR, na  modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e prestação de serviços de mão de obra destinados a consertos,
reestruturação e melhorias na rede de iluminação pública do município de Bom Jesus - SC.

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  4/2015    (Sequência: 3)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão sem a presença das empresas participantes da licitação. O participante
EDMAR DA SILVA ME vencedor do(s) iten(s) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31) foi
inabilitado pela documentação e o(s) novo(s) vencedor(es) é(são):QUARK ENGENHARIA LTDA EPP.

unho

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda
a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- A equipe de apoio e o Pregoeiro Sr. Paulo Cesar Menegotto reúnem-se neste ato para dar continuidade ao processo

licitatório, para faze análise do Envelope 02 - Habilitação da proponente QUARK ENGENHARIA LTDA EPP (3363) visto

que a empresa declarada vencedora na sessão foi declarada INABILITADA desta fase do certame após análise de recurso

apresentado pela empresa hoje presente (QUARK ENGENHARIA LTDA EPP (3363)).   Encontra-se presente neste ato a

proponente QUARK ENGENHARIA LTDA EPP (3363) representado pelo Sr. Bernardo Vargas de Souza, lembrando que

todos os licitantes foram intimados da presente sessão via e-mail (os comprovantes encontram-se anexados ao processo) e

telefone, bem como a convocação foi publicada do site do Município no dia 18/06/2015, após decididos os recursos.

Portanto, após a desclassificação da empresa EDMAR DA SILVA ME, a proponente QUARK ENGENHARIA LTDA EPP

(3363) foi classificada por ter apresentado a segunda melhor proposta, ficando, portanto classificada para esta fase do

certame com valor global de R$ 158.000,00( cento e cinquenta e oito mil reais).   O Pregoeiro então solicitou a todos os

presentes que verificassem a inviolabilidade do envelope da documentação, passou-se o exame do envelope da

documentação apresentada e verificou-se que a proponente QUARK ENGENHARIA LTDA EPP (3363) habilitada para essa

fase do certame  cumpriu com os requisitos de habilitação conforme solicitação do Edital, lembrando que a data que serviu

de referência para verificação da validade dos documentos de habilitação é aquela disposta no item 1.3 e 6.4.1 do Edital,

ou seja, 09/06/2015, data em que realizou-se a primeira sessão e estava prevista a abertura dos envelopes de habilitação.

O Pregoeiro declara como vencedor a proponente conforme dados como melhor classificado na Ata de Abertura da

Proposta. O Pregoeiro informou que havendo intenção de interpor recursos as proponentes deverão manifestar-se, não

havendo qualquer manifestação neste sentido. O pregoeiro declara encerrada a presente sessão para posterior

homologação do vencedor, pelo Prefeito Municipal.
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

 PAULO CESAR MENEGOTTO

EDUARDO JOÃO TREVISAN

ALEXANDRA ANGONESI DA CRUZ

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

ROSANE DA SILVA KOSLOSKI

MOACIR DOS SANTOS JUNIOR

Bom Jesus,  23  de  Junho  de  2015
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