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Ata da Sessao Publica,· compreendendo: 0 recebimento e abertura dos
Envelopes contendo a Documentacao e a Proposta Comercial, referente ao
processo licitat6rio modelo CONVITE N°. 01/2017.
Aos sete dias do rnes de fevereiro do ana de dois mil e dezessete, as nove horas e
trinta minutos, no predio do Paco Municipal, sito a Rua 9 de Julho, 290, Centro,
Municipio de Bofete, Estado de Sao Paulo, com a presence do Encarregado de
Licitacoes Senhor Edson Jose de Camargo e a funcionaria Beatriz Felipe Peres e 0
Diretor de Planejamento Senhor Douglas Ricardo de Lima Ramos, juntamente com
os representantes das empresas Edna Formigoni Zacharias Confeccoes ME, Jessica
Nascimento da Silva, Leni Francisca Andre e Joice Maisa da Silva Oliveira iniciou-se
os trabalhos para a continuacao da habilitacao dos proponentes e a abertura dos
envelopes de proposta referentes a l.icitacao modalidade Carta Convite de nurnero
urn barra dois mil e dezessete.
Conforme constatado na sessao publica realizada dia primeiro do mes corrente, foi
concedido 0 prazo de tres dias uteis para que as empresas EDNA FORMIGONI
ZACHARIAS CONFECCOES ME e JESSICA NASCIMENTO DA SILVA sanassem
as pendencias apontadas na referida sessao publica.
A empresa JESSICA NASCIMENTO DA SILVA sanou os problemas apontados e a
empresa EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECCOES ME nao conseguiu no
tempo concedido a apresentacao da certidao, nesse caso, a mesma fica
INABILIT ADA.
Ato seguinte procedeu-se a abertura dos envelopes contendo a proposta, na qual se
apurou a seguinte classificacao:
Em primeiro lugar a empresa JOICE MAisA DA SILVA OLIVEIRA ofertou
global de R$ 20.940,00 (vinte mil novecentos e quarenta reais).

0

valor

Em segundo lugar a empresa JESSICA NASCIMENTO DA SILVA ofertou
global de R$ 29.534,00 (vinte e nove mil quinhentos e trinta e quatro reais).

0

valor

Em terceiro lugar a empresa LENI FRANCISCA ANDRE ofertou 0 valor global de R$
46.569,40 (quarenta e seis mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta
centavos).
Nada mais havendo a tratar, a reuniao foi encerrada as 09:45 horas e esta ata sera
assinada pelos funcionarios presentes neste ate e pelos representantes das
empresas participantes do certame.

Edson Jose de Camargo
Encarregaq de l.icitacoes
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COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Bofete comunica e torna publico
que, atraves do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dr. Dirceo Antonio Leme de Melo,
A D J U Die A 0 objeto da licitacao modalidade CONVITE nO. 01/2017 que
consiste na aquisicao de uniforme escolar a empresa JOICE MAisA DA SILVA
OLIVEIRA e HOM 0 LOG A
0 presente certame, para todos os efeitos
previstos em lei.

Publique-se.

Gabinete do Prefeito em 16 de fevereiro de 2017.

i ceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

