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ATA DE SESSAO PUBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA

DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA. .

Modalidade de: CHAMADA PÚBLICA
Licitação:
Edital nO : : 001/2016.
Objeto : Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o
atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar I PNAE, com dispensa de
licitação

Legislação : Lei nO.11.947, de 16/07/2009, Resolução n". 26 do
FNDE, de 17/06/2013.

Aos 15 de Abril de 2016 as 17:15 horas, reuniu-se o Presidente da Comissão
de Licitação e a Equipe de Apoio, f>"arareceber.-e apreciar a Documentação para
habilitação e Projeto de Venda da Gl:1ãri1ada-Pút:>liq~;rrijo 001/2016. para aquisição de
gêneros alimentícios da agricultúra"familiar, pâra aLimentàçãoeScolar com dispensa
de licitação, Lei nO. 11.947, de 16/07/2009, ResoluÇão nO. 26 do FNDE, de
17/06/2013.

.Iniciada a Sessão, o presidente da licitação e a Equipe de Apoio, verificou se
havia sedo5el1tréguealgum envelope que conte-se os documento de habilitação e
Projeto de Vendá até o dia 15 de Abril dê' 2016 das ÔS·:OO ás ~12:00'E{1lt:00 ás 17:00 horas
verítlcando que.não houve a entrega de nenhum envelope contendo os documentos
citados anteriormente, 'concluído assim "que não houve nenhum lnteressado na
Chamada,Pública ?01/2~16. _, . I. . .

Apos a venficaçao que nao houve nenhum Interessado em participar da
Chamada PÍlbliéa",tói,1solicitaâoao setor de protocolo que verifica-se-a interposição
de recursos; irllpúgt,ªC}ôes.e outros,expediente relativo ao Processo de Chamada
Pública nO,,0'OfI20t6', hão houve qualquer tipo de 'manifestação, el'!l r~là'ção ao
procedimento licitatório.

Na seqüência, foi verificado que o edital foi publicado:

a) No placar da prefeitura em04/04/2016
b) No site da prefeitura em 04/04/2016
c) No site do TCM/GO em 04/04/2016
d) No Diário Oficial do Estado 04/04/2016

Foi observado o prazo previsto em lei.

Em ato continuo foi analisado o edital, não verificando qualquer vicio que
pudesse dar ensejo a ausência de qualquer participante.

Nada mais havendo para tratar foi lavrada a Ata e posteriormente assinada.
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