
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.:  21/2019 - PR 38/201938/201909/05/2019Folha:  1/1 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 30 de Maio de 2019, às 11:15 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 38/2019, Licitação nº. 21/2019 - PR,na  modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
Registro de preços para futura e eventual aquisição de refletores de Led 200Watts, de acordo com a necessidade.

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  9/2019    (Sequência: 2)

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:- Presentes o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, juntamente com Assessoria Jurídica, no Setor de Licitações e Contratos, paraanálise dos documentos apresentados pela empresa GRASIELE RAMOS FERNANDES, sendo que foi concedido o prazo de03 (três) dias úteis para que apresentasse justificativa quanto ao descumprimento da letra "i" do item 6.1 do Edital, quantoao registro do balanço patrimonial na respectiva Junta Comercial. Considerando que a empresa apresentou o balançopatrimonial registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e considerando que proposta apresentada é amelhor dentre os participantes presentes na sessão de abertura dos envelopes, acata-se a documentação apresentada,declarando a empresa vencedora para posterior homologação e adjudicação do objeto. O pregoeiro declara encerrada apresente 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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