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ATA DE SESSÃO ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO OS “DOCUMENTOS” DO
CHAMAMENTO PÚBLICO CP 06/2022

As 09:00 (nove) horas do dia 16 (dezesseis) de Fevereiro do ano de 2023, na sala de Licitações da Prefeitura de
Boituva, à Avenida Tancredo Neves, n° 01, Centro, nesta Cidade de Boituva, Estado de São Paulo, reuniu-se  a Comissão
Permanente de Licitações da Prefeitura de Boituva, constituída pelos Senhores (as), Rogério Kovalenkovas Maffei,
Roberto Bueno de Camargo, Maurício de Campos e Cleyton Tobias dos Santos, sendo o primeiro Presidente, o segundo
Secretario e os demais membros da referida Comissão, onde foi instalada a sessão para análise e classificação do conteúdo
dos envelopes dos participantes do Chamamento Público em epígrafe que tem por objetivo: Aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da Agricultura Familiar  e do Empreendedor Familiar Rural

Declarada aberta a sessão, inicialmente, a Comissão atestou que apresentou os envelopes de Documentação
as

empresas:

Empresa 1; Proponente Mariza de Camargo, representada pela senhora Mariza de Camargo, CPF 040.198.278/50

Empresa 2: Proponente Marcos, representado pelo senhor Marcos Lopes, CPF 069.381.108-8

Não se fez representar as empresas:

Empresa : Cooperativa Mista de Agricultores, Apicultores, Pecuaristas e Pescadores de Porto Feliz e Região -
COMAPRE.

Empresa : Coopmaio- Cooperativa dos Agricultores Familiares 16 de Maio

Verificamos que apresentou(arara) Envelope 01 “Documentação” e 02 “ Propostas” as empresas acima citadas.

Em seguida, o Sr. presidente verificou os envelopes confirmando não ter ocorrido nenhuma violação, sendo
envelope assinado pelo o Sr. presidente, membros da comissão e representantes presentes. Em seguida, estando
devidamente assinados o invólucro, o Sr. presidente abriu os envelopes da “Documentação” os quais foram examinados e
conferidos, sendo que, todas as folhas, documentos, certidões e os demais escritos neles contidos foram verificados e

'■ ubricados pelo Sr. presidente, membros da comissão e representantes presentes.

Após regular assinatura, verificação e conferência do invólucro n® 01 “DOCUMENTAÇÃO”, questionou-se ao
(s) representante (s) se o mesmo tinha observações a fazer com relação aos documentos apresentados, onde os mesmos não
tiveram nada a questionar.

0

Finalizando, o Presidente informou que todos serão comunicados sobre eventuais fatos que ocorrerem
posteriormente à presente sessão, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Nada mais havendo
digno de nota, nem a tratar, o Presidente encerrou o ato Licitatório e suspendeu temporariamente a presente sessão para
lavratoa desta ata, que, após lida e achada conforme, foi rubricado, indo está assinado pelo Presidente, demais membros da
Comissão e Licitantes Presentes.

Boituva, 144e Fevereiro de 2023.
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