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Ao(s) 29 de Junho de 2018, às 09:15 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se o Pregoeiro esua Equipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 003/2018, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 39/2018, Licitação nº. 19/2018 -PR, na  modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
Contratação de empresa para conserto com fornecimento de peças de escavadeira hidráulica 908D, marca Liugong, série LGC, ano defabricação 2013, de propriedade do Município de Bom Jesus. 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:
CONSERMAQ MECÂNICA PESADA LTDA (4140), representada pelo Sr. Luiz Carlos Stefanello dos Santos.Inicialmente 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 da documentação apresentada pela vencedora e verificou-se que a proponenteapresentou declaração de regularidade junto ao FGTS, sendo verificada a autenticidade da declaração junto ao sistema,emitindo-se e juntando aos documentos de habilitação a certidão de regularidade fiscal. O Pregoeiro declarou comovencedora a proponente conforme dados como melhor classificado na Ata de Abertura da Proposta. O Pregoeiro informouque havendo intenção de interpor recursos a proponente deverá manifestar-se, não havendo qualquer manifestação nestesentido. O pregoeiro declara encerrada a presente sessão para posterior homologação do vencedor, pelo Prefeito Municipal.
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