
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Processo: PRC 1129/15 Modalidade: CHAMADA PÚBLICA 003/15

ATA DE ABERTURA

Às 09:00 horas do dia 29 (vinte e nove) de dezembro de 2015, na Sala de Licitações, 4º andar da Prefeitura
Municipal de Pará de Minas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações para apuração da CHAMADA
PÚBLICA 003/2015, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA O FORNECIMENTO DE FEIJÃO, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. Aberta a sessão, protocolaram
os envelopes os seguintes grupos formais: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA e
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA, e foi feito o exame da habilitação e projeto
de  venda,  abrindo-se  o  envelope  seguindo  os  critérios  do  edital .  A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES
FEIRANTES  DE  FORMIGA  apresentou  em  envelopes  separados  (nº  1  –  DOCUMENTAÇÃO  DE
HABILITAÇÃO e nº 2 – PROPOSTA DE VENDAS), a comissão aceita os envelopes assim. Foram observados
os seguintes fatos: após apreciação dos documentos em conformidade com as exigências contidas no edital
foram declarados os grupos inabilitados conforme segue abaixo. A presidente abre o prazo legal de 08 (oito)
dias úteis conforme art. 48 § 3° da lei 8666/93, para apresentarem novo envelope com a documentação e
proposta de venda de acordo com o edital e desde já cientifica que o protocolo da nova habilitação se dará do
dia 30 de dezembro de 2015 até 12 de janeiro de 2016 às 8:30 (oito horas e trinta minutos) e a abertura dos
envelopes se dará no dia 12 de Janeiro de 2016 às 9:00 (nove) horas na sala de licitações do prédio da
municipalidade conforme publicação legal. E para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pela
Presidente e membros da CPL.

Grupo(s) habilitado(s):
Não houve.

Grupo(s) inabilitado(s):
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FLORESTA – fica inabilitada por não cumprir exigências
editalícias  4.2  (apresentou  documentos  em  cópia  não  autenticada),  5.1  letra  “b”(apresentou  documento
incompleto) e 5.5 (não apresentou Nome, CPF e DAP Física dos agricultores).

A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA – fica inabilitada por não cumprir exigência
editalícia 4.2 (apresentou documentos em cópia não autenticada) e 5.1 letras “i” (apresentou declaração sem
data), “k” (apresentou certidão em situação vencida) e “n” (não apresentou o documento).

Pará de Minas, 29 de Dezembro de 2015.
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