
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.:  8/2020 - PR 19/202019/202019/02/2020Folha:  1/1 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 17 de Março de 2020, às 10:42 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se o Pregoeiro esua Equipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 003/2020, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 19/2020, Licitação nº. 8/2020 -PR, na  modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
Aquisição de material de artesanato, recreação e outros para atender usuários da Política da Assistência Social, através dos programas,projetos, cursos profissionalizantes, atividades do CRAS, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Idosos,oficinas socioeducativas. ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  4/2020    (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 Equipe de Apoio para dar seguimento à fase de análise da documentação de habilitação, sendoque foi concedido à empresa MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA, mediante manifestação desta em ata, oprazo de 03 (três) dias consecutivos para interposição de recurso quanto à sua inabilitação perante a não apresentação deCertidão de Falência e Concordata emitida pelo sistema e-proc, nos termos da letra "i" do item 6.1 do edital. Considerandoque não houve apresentação de recurso da licitante, passa-se a análise da documentação de habilitação da segundacolocada. Após análise, verificou-se que a empresa atende as exigências editalícias, passando a ser a vencedora docertame. Nada mais havendo, encerra-se à presente ata para prosseguimento do certame, passando às fases deadjudicação e homologação.
 COMISSÃO:Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes. EDUARDO JOÃO TREVISANLEANDRO LUIS MOCELLNJORGE ENDRYGO BRINKERDENISE PEDOTT BRANDALIZECLECI HOCHMANN NARCISOROSANE SIQUEIRA
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