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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  8/2019 - PR 16/201916/201906/02/2019Folha:  1/2 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 21 de Fevereiro de 2019, às 09:20 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se o Pregoeiro esua Equipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 003/2019, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 16/2019, Licitação nº. 8/2019 -PR, na  modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
aquisição de material de expediente, artesanato, esporte e outros para atender usuários da Política da Assistência Social, através dosprogramas, projetos, cursos profissionalizantes, atividades do CRAS, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos paraCrianças e Idosos, oficinas sócioeducativas e outros, durante o exercício de 2019. 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:
JANDIRA CAPPELARO RODRIGUES EIRELI (2397), representada pela Sra. Jandira Cappelaro Rodrigues, TECIMAISCOMÉRCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA (3663), representada pela Sra. Vanderlei Lurdes Verza, REBELATTO &CRUZ LTDA (3868), representada pela Sra. Neli Rebelatto da Cruz.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:- Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes das propostas e das documentações de habilitações (envelopes 01e 02) e os documentos de credenciamentos dos participantes. Após análise da documentação dos credenciamentos,verificou-se que os participantes possuem representantes devidamente credenciados, e os que comprovaram seusenquadramentos como ME e EPP poderão usufruir dos respectivos benefícios. O Pregoeiro então solicitou a todos ospresentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes das propostas e das documentações e que rubricassem osmesmos. Depois de esclarecidas as formas de procedimento do Pregão Presencial, as representantes declararam quecumprem com os requisitos de habilitação e o Pregoeiro determina a abertura dos envelopes contendo as propostasfinanceiras das proponentes. Após abertura dos envelopes contendo as propostas, verificou-se que todos cumpriram asconformidades exigidas no Edital, constatado que as propostas apresentadas pelas proponentes atenderam os requisitoseditalícios e que os preços ofertados estão de acordo com o preço máximo previsto no Edital supracitado.

 COMISSÃO:Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.Eduardo João TrevisanLEANDRO LUIZ MOCELLINJORGE ENDRYGO BRINKERDENISE PEDOTT BRANDALIZECLECI HOCHMANN NARCISOROSANE SIQUEIRA
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