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Ao(s) 19 de Julho de 2017, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA                     , reuniram-se o Pregoeiro e suaEquipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 484, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 91/2017, Licitação nº. 34/2017 - PR, namodalidade de PREGÃO PRESENCIAL.
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE  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:
CHARLES MAIKO FORTE-ME (155), JUCAR ESPORTES E PAPELARIA LTDA - EPP (2530), PIRAMIDE COMERCIO DEMATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M (2728).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:- Dando continuidade, foram abertos os envelopes contendo documentação das empresas declaradas vencedoras na fase delances, os mesmos foram rubricados e analisados por todos os presentes. Verifica-se que as empresas JUCAR ESPORTE EPAPELARIA LTDA e CHARLES MAIKO FORTE ME apresentaram declaração que cumpre os requisitos de habilitação (item6.1 'j" do edital) fora do envelope da documentação. Sendo assim, todos os vencedores na fase de lances estão habilitados.Ademais, quando questionado os representantes das empresas licitantes se há interesse em interpor recurso manifestaram-se negativamente, declinando deste direito. Sem mais a registrar dar-se por encerrada a presente sessão

 COMISSÃO:Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.PATRICIA STRADA MACHADOPATRICIA STRADA MACHADOFLAVIANO PERIMEMANUELLE CELLA TOZZO
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