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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 21 de Agosto de 2017, às 08:18 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  017/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  37/2017, Licitação nº 23/2017 - 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 especializada em serviços de consultoria e assessoria para a elaboração do Plano Plurianual de Assistência
Social.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Passou-se o exame do envelope da documentação apresentada pela vencedora e verificou que a proponente cumpriu
com os requisitos de habilitação conforme solicitação do Edital. O Pregoeiro declarou como vencedora a proponente
conforme dados como melhor classificado na Ata de Abertura da Proposta. O Pregoeiro informou que havendo
intenção de interpor recursos a proponente deverá manifestar-se, não havendo qualquer manifestação neste sentido.
Neste momento, o pregoeiro alertou a vencedora acerca do cumprimento das obrigações contratuais e edital de
licitação, sendo que a prestação de pelo menos parte dos serviços deverá ser realizada in loco, conforme necessidade
da Secretaria de Assistência Social. O pregoeiro declara encerrada a presente sessão para posterior homologação do
vencedor, pelo Prefeito Municipal.

Item

Participante:

Especificação

4006 - HELENICE CECILIA BABINSKI 61822108934

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

1  Contratação de empresa especializada em serviços de
consultoria e assessoria para a elaboração do Plano
Plurianual de Assistência Social, compreendendo:
 "Elaboração do Plano Plurianual da Política Municipal de

Assistência Social, em parceria com Gestão Municipal de
Assistência Social, servidores públicos, conselheiros de
direitos, rede sócio assistencial;
 "Construção de instrumentais para levantamento de dados

das demandas do município;
 "Construção do diagnóstico municipal (dados censitários,

cobertura da rede socioassistencial, identificação de
programas, serviços e benefícios, identificação dos
desafios da política de assistência social);
 "Verificação dos resultados e impactos esperados;
 "Apoio na Construção das propostas de ação;
 "Finalização do plano após avaliação do contratante para

redação final;
 "Entrega do plano digitalizado em formato word, pdf, em

CD e em versão impressa, encadernado, até o dia 10 de
dezembro de 2017. Elaboração do Plano Plurianual da
Política Municipal de Assistência Social, em parceria com
Gestão Municipal de Assistência Social, servidores
públicos, conselheiros de direitos, rede sócio assistencial.

UNI 1,00  0,0000 5.000,00    5.000,00   

Total do Participante --------> 5.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 5.000,00   
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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.

VALDEMIR DE MELLO

EDUARDO JOÃO TREVISAN

JORGE ENDRYGO BRINKER

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

CLECI HOCHMANN NARCISO

ROSANE SIQUEIRA

Bom Jesus,  21  de  Agosto  de  2017
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