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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 o Pregoeiro e
sua Equipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 017/2017, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 37/2017, Licitação nº. 23/2017 -
PR, na  modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria para a elaboração do Plano Plurianual de Assistência
Social.

 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:

HELENICE CECILIA BABINSKI 61822108934 (4006).                                                       .

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:

- 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, o pregoeiro analisou as documentações de

Credenciamento. Verificou-se que o participante possui representante devidamente credenciado e comprovou seu

enquadramento como Microempreendedor Individual, onde poderá usufruir dos respectivos benefícios. 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, a 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 das mesmas com as exigências do Edital, constatado que a

proposta apresentada pela proponente atendeu os requisitos editalícios e que o preço ofertado está de acordo com o preço

máximo previsto no Edital supracitado. Declarou-se aberta a sessão para proceder aos lances verbais, de acordo com o

histórico do Pregão em anexo.

 COMISSÃO:

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

VALDEMIR DE MELLO

EDUARDO JOÃO TREVISAN

JORGE ENDRYGO BRINKER

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

CLECI HOCHMANN NARCISO

ROSANE SIQUEIRA
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