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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 26 de Dezembro de 2016, às 07:45 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membros
da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  015/2016, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  36/2016, Licitação nº 21/2016 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Contratação de empresa na prestação de serviços técnicos e profissionais de consultoria na captação de recursos e gestão de
convênios junto ao Governo Federal e Estadual, com objetivo de promover a melhoria da infraestrutura, patrimonial e dos serviços
públicos oferecidos à população do Município de Bom Jesus-SC, de acordo com as sistemáticas estabelecidas.

 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
01 e 02) e os documentos de credenciamento do participante. Após análise da documentação de Credenciamento,
constatou-se que a participante possui representante devidamente credenciado. O Pregoeiro então solicitou a todos
os presentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes da proposta e da documentação e que rubricassem os
mesmos. Depois de esclarecido as formas de procedimento do Pregão Presencial, o representante declarou que
cumpre com os requisitos de habilitação e o Pregoeiro determina a abertura do envelope contendo a proposta
financeira da proponente. Foram verificadas as conformidades da mesma com as exigências do Edital, constatado
que a proposta  apresentada pela proponente atendeu os requisitos editalícios e que os preços ofertados está de
acordo com o preço máximo previsto no Edital supracitado. Em decorrência de participar desta licitação apenas um
licitante, o Pregoeiro iniciou negociação com a mesmo visando uma proposta mais vantajosa ao Município e que
atendesse ao interesse público, portanto, após negociação o representante do licitante participante VAGNER VISOLI
EPP (3085) representado pelo Sr. Vagner Visoli, manteve o mesmo valor da proposta, de acordo com o histórico do
Pregão em anexo à presenta ata.

Item

Participante:

Especificação

3085 - VAGNER VISOLI EPP

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 Contratação de empresa na prestação de serviços técnicos
e profissionais de consultoria na captação de recursos e
gestão de convênios junto ao Governo Federal e Estadual,
com objetivo de promover a melhoria da infraestrutura,
patrimonial e dos serviços públicos oferecidos à população
do Município de Bom Jesus-SC, de acordo com as
sistemáticas estabelecidas.

- A Adjudicatária, arcará com os gastos de deslocamento,
alimentação e estadia caso haja necessidade.

- Dos serviços prestados, deverá ser apresentada planilha
de resultados no final dos trabalhos.
ATIVIDADES DE APOIO
- Comunicação imediata ao Município sempre que um novo
programa de apoio for lançado pelo governo federal para
possibilitar a apresentação de novos projetos;
- Produção de relatórios mensais dos convênios e Projetos
que estão em andamento.
- Conferência de notas fiscais que serão anexadas ao
SICONV;
- Conferência do movimento financeiro nas contas dos
Projetos e Convênios.

MES 12,00  0,0000 4.100,00    49.200,00   

Total do Participante --------> 49.200,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 49.200,00   
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 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.

Paulo Cesar Mengotto - Pregoeiro

EDUARDO JOÃO TREVISAN

ALEXANDRA  ANGONESI DA CRUZ

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

ROSANE DA SILVA KOSLOSKI

ROSANE SIQUEIRA

Bom Jesus,  26  de  Dezembro  de  2016

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - PREGOEIRO SUBSTITUTO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

VAGNER VISOLI - ................................................................. - Representante Legal


