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PROCESSO ADII|HISTRAT|VO No 01 3t201 I
ATA No 005 - CARTA GONV|TE No 00,t/2019

As 10h00min do dia fifi312019, reuniu-se o Presidente da ComissBo Permanente de
Licitag6es desse 6195o, Vanderlei Marcelo Lermen, e respectivos membros da equipe de
apoio, ncmeados pela portaris 002/2018, para, em atendimento is disposiqSes contidas em
decretc, referente ao processo no 01312018, realizar os procedimentos relativos a Carla
Convite no 00112019. Objeto:Aquisig6o de uniformes eseolares para distribuigio gratuita aos
alunos da rede municipal de ensino. Aberta esta sessSo, para tratar da questSo da ata da
Secretaria Municipal de EducagSo, Cultura e Desporto 003i2C19 quanto ao item "4"1.1.1.
Depois do ceftame a cmpresa vencedora dever6: a) Entregar a Secretaria Municipal de
5duca95o, Culfura e Esporles um madelo de cada confecAio, na prazo d€ 03 ftrdsJ dra
fteis, o que nfro estiver de acorda deverd ser desclassificada", iniciando os trabalhos
foi apresentado o e-mail resposta da empresa IARA T. DA ROSA COSTA 'INDUSTRIA &
COMERCIO DE CONFECCAO', CNPJ.27.423.588/0001-42, onde a mesma foi convocada
no dia 11/03/2019 para apresentar as amostras dos uniforrnes, devido a desclassificagSo da
tercelra colocada GABRIELA RODRIGUES EPP, CNPJ: 13.438.355/0001-09; ent6o, esta
empresa quarta eolocacia e convocada iIARA T. DA ROSA COSTA 'INDUSTRiA &
COMERCIO DE CONFECCAO', CNPJ:27.423.588i000142) retornou e-mail {anexado ao
processo), informando que a mesma n6o apresentari as amostras, sendo ent6o
desclassificada. Sendo assim, esta comissfio convoca a quinta colocada, empresa NBC
CONFECCOES LTDA CNPJ: 03.564.80310001-67, para apresentag6o dos modelos
conforme item 4. 1.1.1. no prazo de tr6s dias 0teis. Nada mais havendo a declarar, foi
encerrada a sessEo, cuja ata foi lavrada e a$sinada pelo presidenie e membros da comissflo
permanente de LicitaEdes.

Vanderlei

sEhm VivwAqd,
AM.blgEfi,iry 1G C[PS.$S&Ctf*9{.R4@mlf'trFuEF4)3€77r8&-E{rdlieita.sap@t8net.com.br

Salve uma vida: doe sangug doe orgdos e diga n6o ds drogas - Lei Municipal no 1.093/2011.


