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Ao(s) 24 de Junho de 2019, às 07:15 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE 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 12/2019, Licitação nº. 5/2019 - PR, namodalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
Aquisição de câmara para conservação de imunobiológicos, com capacidade interna de 140 litros, conforme especificações constantes noAnexo F do Edital. ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  2/2019    (Sequência: 2)

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda adocumentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:- Presentes o Pregoeiro e Equipe de Apoio para dar seguimento a fase de análise da documentação, sendo que foiconcedido à empresa ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentaçãode recurso quanto à sua inabilitação, perante o não atendimento da exigência do item 6.1, letra J, quanto ao registro dobalanço patrimonial na respectiva Junta Comercial ou Cartório da Comarca. Considerando que a empresa não semanifestou acerca da decisão, passa-se a análise da documentação de habilitação da segunda colocada: REVIMEDICEQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. Após análise, verificou-se que a empresa atende as exigências editalícias, passando aser a vencedora do certame. Nada mais havendo, encerra-se a presente ata para prosseguimento do certame, passando àsfases de adjudicação e homologação. 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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