
PRE E TURA·MUNICIPAL
DE MAIRIPOTABA

Estado de Goiás

Aos 23 de Abril de 2018 as 17:01 horas, reuniu-se o Presidente da Comissão
de Licitação e a Equipe de Apoio, para receber e apreciar a Documentação para
habilitação e Projeto de Venda da Chamada Pública nO.001/2018, para Aquisição de
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para
o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 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
havi ed entnegue ai um envelepe que co te-se os doc e ta d 'Iit &-0 e
ProjetG'de 'emdla'ernt,reos dias os éilas ()3 (ie b 1 a ª3 e ~1:5f,11'de '~S (flas @. iOO
ás 11:00 e 13:00 ás 17:00 horas, verificando que houve a entrega de 01 (um)
envelope contendo os documentos citados anteriormente, concluído assim que
houve 01 (um) Fornecedor Individual interessado na Chamada Pública 001/2018 o
senhor JOSÉ FERNANDO VIEIRA DA CRUZ, CPF sob n.? 906.316.411-49. Ao
analisamos a Relaç:ão de Gêneros alimentícios verificamos que o item 03 - Abobora
Ca~utia valor unitário do Kg R$ 4,78 estava acima do orçamento base no valor de
R$ 2,70. O item 12 - Melancia valor unitário do Kg R$ 5,85 estava acima do
orçamento base no valor de R$ 1,80. Já os itens 14 - Ovo de Galinha Caipira e o
item 16 - Queijo Curado ralado o fornecedor individual não apresentou o Registro no
Ministério da Agricultura e inspecionado pelo S.I.F, CNPJ e nome do produtor para o
ovo e certificação SIF/SIM ou SIE para o queijo. Ficando estes 04 itens fora da
relação de produtos que deverão ser entregues pelo fornecedor.

Após a verificação que houve 01 (um) interessado em participar da Chamada
Pública, foi solicitado ao setor de protocolo que verifica-se a interposição dV
recursos, impugnações e outros expediente relativo ao Processo de Chamada
Pública n° 001/2018, hão houve qualquer tipo de manifestação em relação ao
procedimento licitatório.

Na sequência. foi verificado que o edital foi publicado: p~
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA
DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA.

Modalidade de: CHAMADA PÚBLICA
Licitação:
Edital nO : 001/2018.
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de junho de 2013.



PREFEITURA· MUNICIPAL
DE MAIRIPOTABA

Estado de Goiás

a) No placar da prefeitura em 03/04/2018
b) No site da prefeitura em 03/04/2018 .
c) No site do TCM/GO em 03/04/2018
d) Diário Oficial da União - DOU em 03/04/2018
e) Diário Oficial do Estado do Goiás DOE em 03/04/2018
f) No Diário da Manhã DM em 03/04/2018

Foi observado o prazo previsto em lei.

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

~=~'
Sinézio MesKsBertolini

Presidente da CPL

rancielle Pereira Rosa
Secretária

Fabiula Costa Neves Rezende
Membro
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