
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.:  1/2020 - PR 1/20201/202022/11/2019Folha:  1/1 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 13 de Dezembro de 2019, às 09:40 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se o Pregoeiroe sua Equipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 003/2019, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 1/2020, Licitação nº. 1/2020 -PR, na  modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar e para atender os usuários da política de assistência social através dosprogramas, projetos, cursos profissionalizantes, reuniões do programa Bolsa Família, através do CRAS, Serviço de Convivência eFortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes, jovens e idosos, participantes das oficinas socioeducativas e outros, comentrega parcelada, durante o exercício de 2020, de acordo com a necessidade. ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão sem a presença das empresas participantes da licitação. O participanteDISTRIBUIDORA LIMA LTDA vencedor do(s) iten(s) (1,8,15,16,21,26,28,29,32,33,34,39,40,43,53,58,61,71,77,91,96,99,101) foi inabilitado peladocumentação e o(s) novo(s) vencedor(es) é(são):  Participante (2062), Item(s):1,53,77,96  Participante (1997), Item(s):8,15,21,29,39,99Participante (4599), Item(s):16,26  Participante (3843), Item(s):28,32,33,34,58,61  Participante (3842), Item(s):40,71,91,101  Participante (3841),Item(s):43  Jutificativa:O participante DISTRIBUIDORA LIMA LTDA vencedor do Item  foi inabilitado pela em razão de apresentarem balançopatrimonial em desconformidade com a letra "i" do item 6.1 do Edital. e o novo vencedor é .O participante ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDAvencedor do(s) iten(s) (28,32,33,34,38,54,58,61,62,92) foi inabilitado pela documentação e o(s) novo(s) vencedor(es) é(são):  Participante(4599), Item(s):28  Participante (3841), Item(s):32,34,38  Participante (2062), Item(s):33,92  Participante (4328), Item(s):54  Participante (3842),OkInicialmente 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 Equipe de Apoio para dar seguimento à fase de análise da documentação, sendo que foiconcedido à empresa FILIPINI & CIA LTDA, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para apresentar CND Municipal, a qual estavacom validade expirada na data da abertura dos envelopes. A licitante apresentou o documento solicitado dentro do prazoconcedido, sendo, portanto, habilitada no certame. Verificou-se também que as licitantes DISTRIBUIDORA LIMA LTDA eABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA apresentaram balanço patrimonial em desconformidade com a letra "i" do item 6.1 doEdital, sendo declaradas desclassificadas. Por sua vez, manifestando interesse em interpor recurso quanto à suainabilitação, a licitante DISTRIBUIDORA LIMA LTDA assim o fez, sendo julgado improcedente as alegações, conforme atade julgamento de recurso exarada pela Comissão. Já a licitante ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA, que tambémmanifestou interesse em interpor recurso, não apresentou suas razões no prazo concedido, sendo, portanto, inabilitada nocertame.  Desse modo, declara-se inabilitada as empresas DISTRIBUIDORA LIMA LTDA e ABSOLUTO DISTRIBUIDORALTDA e habilitada a empresa FILIPINI & CIA LTDA, passando-se para as fases 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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