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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 17 de Março de 2016, às 10:46 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 015/2016, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 3/2016, Licitação nº. 1/2016 - PR,
na  modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, conserto e reembasamento de próteses dentárias para
distribuição gratuita pela Secretaria de Saúde do Município de Bom Jesus- SC.

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  

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

LABORATÓRIO DE PROTESES VITAL DENTE LTDA ME (2416), M & G LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA ME

(3669).

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:

- Passou-se o exame dos envelopes das documentações apresentada pela vencedora e verificou que a proponente M & G

LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA ME (3669) representado pelo Sr. Vanderlei Antonio Giaquini não

apresentou a Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o

objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa

jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente

licitação conforme item 6.1 letra P do referido edital, ficando  portanto "inabilitada". Passou então para a abertura da

segunda colocada LABORATÓRIO DE PROTESES VITAL DENTE LTDA ME (2416) representado pelo Sr.  Vitalvino

Santian  que também não apresentou  a  Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível

em características com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho

anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para

atendimento ao objeto da presente licitação conforme item 6.1 letra P do referido edital, ficando portanto "inabilitada".

Portanto ficam as duas empresas "Inabilitadas", neste caso conforme consta no item 7.12 ( Caso todas as propostas sejam

julgadas desclassificadas (antes da fase de lances verbais) ou todas as licitantes sejam inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar

aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas ou de nova documentação, escoimadas

das causas que ensejaram a sua desqualificação (art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93) ) do referido Edital. Portanto, as empresas

terão "até o dia 31 de março de 2016" para a regularização da documentação, após as mesmas serão habilitadas será dado

prosseguimento conforme classificação da melhor proposta. Após confirmado a regularização será dado sequencia ao

processo , o pregoeiro declara encerrada a presente sessão para posterior homologação dos vencedores, pelo Prefeito

Municipal Sr. Vilmar Sabino da Silva.
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 COMISSÃO:

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

Paulo Cesar Menegotto - Pregoeiro

EDUARDO JOÃO TREVISAN

ALEXANDRA ANGONESI DA CRUZ

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

ROSANE DA SILVA KOSLOSKI

ROSANE SIQUEIRA

Bom Jesus,  17  de  Março  de  2016
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