
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  13/2019 - PR 29/201929/201911/04/2019Folha:  1/1 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 26 de Abril de 2019, às 08:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se o Pregoeiro e suaEquipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 003/2019, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 29/2019, Licitação nº. 13/2019 - PR,na  modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
Contratação de prestação de serviços de transporte escolar no 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:

JUCELIA BORSATTI BORGES DA CRUZ EIRELI (4406) representado pelo Sr. Valdelino Borges da Cruz; REMOALDOPEDRINHO GRANDO (4407) representado pelo Sr. Remoaldo Pedrinho Grando.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 ao exame do envelope da documentação apresentada pela vencedora e verificou que a empresa REMOALDOPEDRINHO GRANDO cumpriu com os requisitos de habilitação conforme solicitação do Edital. O Pregoeiro declarou comovencedor a proponente conforme dados como melhor classificado na Ata de Abertura da Proposta. O Pregoeiro informouque havendo intenção de interpor recursos as proponentes deverão manifestar-se. O representante da empresa JUCELIABORSATTI BORGES DA CRUZ EIRELI, manifestou interesse em apresentar recurso à fase de habilitação.   Sem mais, opregoeiro declara encerrada a presente sessão.
 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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