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ATADASESSÃO

Abertura da Sessão

As 9:00 horas do dia 06 de janeiro de 2019, reuniram-se na sala DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS a Pregoeira Luciene Dell Vechio e equipe de apoio Renato Ribeiro
Goivinho, designados pela Portaria n' 1306 de 20 de Dezembro de 2019, para realizar os procedimentos
relativos ao processamento do Pregão Presencial N' 1 55/2019.

Inicialmente a(o) Pregoeira(o) declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de
credenciamento.

Credenciamento

Declarada aberta a fase de credenciamento, a Pregoeira solicitou aos representantes (quatro
empresas participantes no total) que apresentassem os documentos exigidos no Edital

Depois de analisados os documentos, a Pregoeira informa aos presentes que suspendera a sessão
para encaminhar a documentação do credenciamento ao departamento de assessoria Jurídica para análise
e posterior despacho referente á constatação de que duas Licitantes presentes estão sendo representadas por
dois irmãos, sendo elas:

Lefort Alimentos Ltda CNPJ: 14.593.179/0001-42 (LTDA)
Licitare Com. e Representação de Alimentos Ltda --EPP CNPJ: 01.498.787/0001-26.( M E)

Informa também que os envelopes de proporia e habilitação ficarei)a sobre cuidados da Prenoeira
até próxima sessão que será remarcada e publicada na forma da Lei e informado aos Licitantes presentes.

A empresa apresentou a amosüa conforme exigido em cláusula 9 do Edital, que será entregue à
Secretaria de Obras e Serviços para análise, e após emitido re]atório em prazo de até ] 0'(dez) dias. Após o
relatório, se a amostra for aprovada, o objeto será adjudicado ao vencedor

Os Representantes das Empresas citadas pediram para colocar em ATA que os itens calados não
foram os mesmos, um cotou cota principal e o outro cota reservada.

@Encerramentos da Sessão

A Pregoeira informa que os envelopes Habilitação não abertos estarão disponíveis para retirada no
Departamento de Licitações e Contratos após a contratação.

Nada mais havendo a tratar a Prdgoeira encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a
presente Ata que,' lida e achada conformei'jvai devidamente assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e
pelos licitantes presentes. /
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LUCIENEDELLVECHIO

Licitantes presentes

Representante: JOÃO FURGIUELEJUNIOR

01.498.787/0001 Representação de Alimentos LTDA - EPP
FURGIUELE

./

22.240.4 1 9/000'«5HI - &lustàdio D.V. Matos Alimentos

Represe4taht#..JOSELl:rO-llW..[0 MATOS
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46.055.497/000 1 -46 -- J.J. Antonioli & Cia LTDA
Representante: LOURIVAL CORAT VERDE
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