ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 452/1/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (28/05/2020), na sede
administrativa da Prefeitura Municipal de Pratânia, Estado de São Paulo, às 15h00min,
estando presente a Pregoeira, Senhorita Débora Colombo Domingues e a Equipe de
Apoio, composta pelos membros: Luciano Rogério Lorenzini e Nícolas Augusto Majon,
designados pela Portaria nº 02/2020, de 06 de janeiro de 2020, com a finalidade de
dar prosseguimento ao processo supramencionado. Preliminarmente, a Pregoeira e
Equipe de Apoio verificaram os relatórios das análises técnicas realizadas pela
Nutricionista da Prefeitura Municipal de Pratânia, Srta. Aline de Cássia Albano e
reconheceram que as empresas Victor Martins Moura - ME, Nori Distribuidora de
Produtos Alimentícios Eireli – EPP e Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
atenderam satisfatoriamente a todos os requisitos de conformidade das amostras
enviadas para análise. Contudo, a empresa M.A. Bezerra Produtos Alimentícios - ME
deixou de atender aos requisitos de conformidade dos itens assim descritos:
achocolatado em pó e macarrão de sêmola, tipo ave maria. Aplica-se, neste caso,
o item 13.3.4 do Edital: ‘’os produtos deverão obedecer rigorosamente às
especificações contidas no Anexo I, sendo que os itens que não atenderem as
especificações desclassificarão as propostas’’. Ato contínuo, foram examinadas as
ofertas subsequentes, referentes aos itens cuja propostas foram desclassificadas,
procedendo-se a convocação da licitante classificada: Nori Distribuidora de Produtos
Alimentícios Eireli – EPP para que apresente as respectivas amostras dos produtos,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis após recebimento desta convocação. Nada mais
havendo a ser tratado a Pregoeira encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente
Ata, que segue assinada por todos os membros da Equipe de Apoio.

Débora Colombo Domingues – Pregoeira

Luciano Rogério Lorenzini – Membro

Nicolas Augusto Majon – Membro

Nilceia Ap. B. Fuin – Suplente
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