ATA DE SESSÃOPÚBLICA
Preâmbulo
Às 10h00min do dia 11 do mês de Outubro do ano 2017, reuniram-se na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de
Potim, sito a Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, em Potim/SP, o pregoeiro André Luís Almeida Guimarães, e a
equipe de apoio: Júlio Bustamante Sá e Júlia Pereira Melo de Moura, designados através da portaria nº 290 de 14 de
Setembro de 2017, para a sessão do pregão em epígrafe.
Credenciamento
Processo: PC 000114/2017
Pregão: PGP 000050/2017
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Declarada aberta a sessão, o pregoeiro procedeu ao credenciamento dos representantes interessados, visando a
verificação e comprovação da existência dos respectivos poderes para formulação de lances e prática dos demais atos
de atribuição dos licitantes. Em seguida, o pregoeiro recebeu as Declarações dos Licitantes de que atendem
plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois envelopes contendo a Proposta e os
Documentos de Habilitação, respectivamente, conforme abaixo discriminado:
Fornecedor
CNPJ/CPF
Representante
Documento
RIBAS & ROCHA ALIMENTOS LTDA - ME
Tipo: (ME/EPP)
S M DOS SANTOS OLIVEIRA EPP
Tipo: (ME/EPP)

07.217.264/0001-40

DIEGO PARANHOS SEIBEL NUNES

09.413.115/0001-82

MICHELE GOMES CURVELO

32862519847
266.830.938-73

Com o conseqüente encerramento de recebimento dos envelopes e documentos, o pregoeiro declarou encerrada a etapa
de credenciamento.
Ato Contínuo e, após credenciamento dos participantes, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, convidou os representantes
para verificação dos envelopes de Proposta Comercial e Documentos de Habilitação, onde todos os presentes
constataram que os mesmos se encontram devidamente lacrados, sendo-os rubricados por todos os presentes.
Encerramento
Em seguida o Pregoeiro, no uso de suas atribuições, encerrou a sessão, devido ao grande número de itens do Pregão,
para que as propostas dos licitantes fossem analisadas – compatibilidade do objeto, prazos e condições de
fornecimento, de acordo com aqueles definidos no Edital – e lançadas no sistema informatizado da Prefeitura,
convocando-os à nova sessão, que será realizada no dia 17/10/2017, às 10:00 horas, onde será iniciada a etapa de
lances. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da
equipe de apoio e dos licitantes relacionados.

Comissão de Licitação

___________________________
André Luís Almeida Guimarães

Júlia Pereira Melo de Moura
Equipe de apoio

Júlio Bustamante Sá
Equipe de apoio
Representantes das empresas

MICHELE GOMES CURVELO
S M DOS SANTOS OLIVEIRA EPP
CNPJ: 09.413.115/0001-82

DIEGO PARANHOS SEIBEL NUNES
RIBAS & ROCHA ALIMENTOS LTDA – ME
CNPJ: 07.217.264/0001-40

