Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 – Caixa postal 13
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

INFORMAÇÃO

Pregão Presencial n° 09/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de
materiais de escritório, com fornecimento parcelado
(semanal), de acordo com a necessidade da Prefeitura,
pelo período de 06 (seis) meses.

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA:

Como é de conhecimento de Vossa Senhoria, tramita pela
Diretoria Municipal de Compras, Licitações, Contratos e Convênios, o procedimento licitatório
em epígrafe.
Foi designado para o dia 11 de abril de 2019, às 08:00 horas, a
sessão pública de credenciamento, recebimento das propostas e oferecimento de lances.
Acontece que na data de hoje, mais precisamente às 10:00
horas, o servidor encarregado do Setor de Almoxarifado, solicitou verbalmente a abertura de
vista dos autos, para que possa revisar os descritivos de todos os itens que a Administração
Municipal pretende registrar os preços.
Era o que tinha a informar.
Ribeirão Bonito, 10 de abril de 2019.

BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS
Membro da Equipe de Apoio
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TERMO DE CONCLUSÃO
Em 10 de abril de 2019, faço estes autos conclusos à
senhora Pregoeira. Eu,__________________, Assessor de
Licitações.

Recebi os autos nesta data.
Defiro o pedido de vista do processo administrativo
formulado pelo servidor responsável pelo Setor de Almoxarifado da Prefeitura.
Diante da proximidade da data designada para a
sessão pública de credenciamento, recebimento das propostas e documentos de
habilitação e oferecimento de lances, determino a suspensão por tempo
indeterminado da marcha do feito, bem como o adiamento “sine die” da dita sessão
pública.
Dê-se ciência aos interessados.
Cumpra-se
Ribeirão Bonito, 10 de abril de 2019.

JANAINA FERREIRA LEMBO
Pregoeira
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TERMO DE VISTA
Em 11 de abril de 2019, abro vista destes autos ao Senhor
Membro da Equipe de Apoio. Eu,__________________,
Assessor de Licitações.

Após acurada revisão de todos os itens da licitação, foi
solicitado pelo servidor encarregado pelo Almoxarifado Municipal, a retificação das
descrições dos seguintes produtos: itens 29, 55, 59, 60, 64, 75, 77 e 81. Sugeriu
ainda, a exclusão do produto "papel sulfite", para que seja realizado procedimento
licitatório exclusivo para registro de preço do dito produto.
Ribeirão Bonito, 11 de abril de 2019.

BENEDITO APARECIDO DONIZETI SANTOS
Membro da Equipe de Apoio
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TERMO DE CONCLUSÃO
Em 11 de abril de 2019, faço estes autos conclusos à
senhora Pregoeira. Eu,__________________, Membro da
Equipe de Apoio.

Recebi os autos nesta data.
Acolho a solicitação e sugestão, determinando para tanto,
que sejam providencias as retificações e exclusão nos itens da licitação.
Fica desde já, redesignado para o dia 25 de abril de
2019, às 08:00 horas, a sessão pública de credenciamento, recebimento e abertura
das propostas e oferecimento de lances.
Retifique-se o Edital e publique-se o aviso na forma
prevista no Decreto Municipal n° 1.965, de 25 de janeiro de 2010 (art. 8°, inciso I).
Ribeirão Bonito, 11 de abril de 2019.

JANAINA FERREIRA LEMBO
Pregoeira

