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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 27 de Maio de 2015, às 14:15 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS                , reuniram-se o Pregoeiro e
sua Equipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 015/2015, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 9/2015, Licitação nº. 7/2015 - PR,
na  modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de fonoaudiologia com a disponibilização de profissional
habilitado na área respectiva, para atendimento junto ao Posto de Saúde Municipal, em carga horária de 08 (oito) horas semanais.

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  2/2015    (Sequência: 2)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

LBP Fonoaudiologia Eireli ME (3500), representado pela Sra. Larissa Barbosa Padilha.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda
a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Dando proseguimento ao certame, encontra-se presente o Pregoeiro, Equipe de Apoio e a Sra. Larissa Barbosa Padilha

representante da empresa LBP Fonoaudiologia Eirelli ME(3500), onde trouxe e apresentou a documentação que estava

pendente, sendo os documentos exigidos no item 6.1 do Edital, nas respectivas alíneas: a) Registro comercial, no caso de

empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações contratuais em vigor, devidamente registrado,

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de

seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. c)

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (certificado extraído do site da receita estadual ou documento

similar onde conste o número da inscrição) e/ou Municipal (alvará de funcionamento ou documento similar), se houver,

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  d)

Prova de regularidade (Certidão negativa) Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou equivalente, na forma da Lei;  e)

Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço - (FGTS), demonstrando situação regular no

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;  g) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, OU, Declaração de Dispensa de Emissão de Balanço

Patrimonial para aqueles licitantes isentos por lei da elaboração de Balanço Patrimonial, enquadrados no Simples,

conforme Lei LC 123/06 consolidada, emitida por contador habilitado (possuidor de Registro válido no CRC) com firma

reconhecida, acompanhada de Declaração/Certidão de optante pelo Simples Nacional extraída do site oficial Simples

Nacional, disponível em: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/;  Dando início a análise das referidas

documentações, nada de irregular foi constatado , ficando assim a proponente "Habilitada". Passando portanto para a fase

da Adjudicação  e posterior Homologação  pelo Sr. Rafael Calza- Prefeito Municipal em Exercício.
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

 PAULO CESAR MENEGOTTO

EDUARDO JOÃO TREVISAN

ALEXANDRA ANGONESI DA CRUZ

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

ROSANE DA SILVA KOSLOSKI

MOACIR DOS SANTOS JUNIOR

Bom Jesus,  27  de  Maio  de  2015
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