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ESTADO DE SERGIPE

mutrcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo oe lrcrraçÕes E coNTRATos

cHAMADA PÚgLrca No o1l2019

oBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da

AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos daS eSCOlas municipars do Ensttto

Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e ElA.

ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DA OOCut'lenraçÃo PARA

naerlrraçÃo E PRoJETO DE VENDAS, anÁlrsr DAs AMOSTRAS E JULGAMENTO
FINAL pARA O CHAMAMENTO púerróO pARA oS CÊtenoS atrueXticrOS oa
AGRICULTURA FAMILIAR.

As 8h (oito horas) do dia onze de fevereiro de dois mil e dezenove, reunida a comissão
permaÀente de Licitações designada pela Portaria de no 165/2019, o Secretário dc

Agricultura, Irrigação é Meio A.biente, as nutricionistas do Município e unr membro do

Cõnselho de nlimóntação Escolar, na sala de reunião desta Comissão, situada à Praça

Joviniano Freire de oliveira, s/no, Areia Branca/SE, sob presidêncra do senhor

FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA CRUZ, e demais membros, para proceder a abertura

do chamamento Público no 01/2019 e recebimento de envelopes da docuÍnentação de

habilitação para credenciamento de acordo com o item 2' 1 do Edital de Chamamento
Público. Abertos os trabalhos, verificou-se o comparecimento de um grupo rnformal (DAt)

íisica), representado pelo Sr. ERIBALDO SANTOS DE MENEzES, portador do CPF

235.177.195-A7 c DAP SDW235177195871601170911. Ato contínuo, os envelopes

contr,'niic a docurne:ntação para habilitação ao chamamento Público foram abcrtos e

analisirrJo:; nesta sessão, na qual a comassão constatou que que aponas dÔls agricultores
não âprits(_,Íltararn docurnentação apta, sendo eles: o Sr Fdinaldo dos silrttcs Tilvares

apresentou extrato da DAP S DW OO03 67 3A4507?50215091 1 com prazo de validaoc

expirado, e a Sr.ir Givanilde Oliveira Santos Santana, que também apresentou extrato (1..1

DAP SDW0676057965870802191138 com prazo de validade cxpiradc.:: o prcsidertr't:

realizou consulta em ambas, mas apenas a de Givanilde oliveira santo!; liaÍllana cl;ii)

regular. Portanto, todos os interessados, com exceção do sr. Edinaldo dos santcs
Ta-vares, foram habilitados para prosseguir no certame. Em secluida procedeu-se a

abertura do envelope contendo o projeto de venda, para verificar sua con[orÍnidade en)

face dos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, sendo descartado apenar;

o do sr. Edinaldo dos santos Tavares, tendo em vista sua inabillração. Em seguida a

documentação fora passada para os demais presentes para procedorem corn cottferência

e rubrica. E após, examinada a aceitabilidade do projeto de venda quanto ao objeto e seu

valor, verificou-se o atendimento das exigências fixadas no edltal. DGSta forma, foi

declarado classificado o projeto de venda do grupo informal representado pelo sr.

ERIBALDO SANTOS DE MENEZES, da forma que segue: oNAIDE TELES, portadora do

CPF 000.321.345-50 e DAP SDW0000321345501701171052, Vcncedor.] do item 9,

porfa.,i,nr.lo Lrrn total dc R$ 17.a6O,OO (dezessete mil, oitocentos e sessenta reais)i
ACASSIA SANTOS SANTANA, portadora do CPF 06A 44A'745 24 c DAP

sDW00604487.1 52.41701171030, vcncedora dos ltens 0B e 12, porfazendo um total .ie
R§ 16.laa,Oo (dezesseis mil, cento e oitenta e oito reais); ADELSON DoS

PASSOS ANDRADE, portador do CPF 910'264 1i85-U7 c DAP

sDW0910264585871501181106, vencedor do item 28, perfazendo unr total de R$

,,9.46,6,64 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e

quatro ceniavos); ADENILSON LEITE, portador do CPF 571-r'188 825-15 r: DAP

dOWOSZSteegZ5152G12161O38, vencedor do item 28, perfazendo um totat de R$

Lg.466,64 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e

quatro centàvos); ADONAY DA FONSENCA NICODAR, portador do cPF 068.417.195
jo 

" 
onp SDw0068417195300902181107, vencedores dos itens 1/ e 23, perfazendo urn

total de R$ 19,185,OO (dezenove mil, cento e oitenta e cinco reais); ALIETE DA

coNcErçÃo TELES, CpF 336.320.655-00 e DAP SDW0336320655001701171004,

$
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venccdora do item 9, perfazendo um total de R$ 17'a6O,OO (dezessete mil'
oitocentosesessentareais);ARIoZÂNAsANÍos,CPF346.399.2íj5-53eDAP
SDWo346399265530902191240,vencedoradoitem23,perÍazcndounltotaldeR$
19.465,00 (dezenove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais); DJALMA TELES

setrob, pàrtadora do cpF 001.484.035-90 e DAp sDW0001484035901406170942,
vencedora do item 9, perfazendo um total de R$ 17'860,oo (dezessete mil'
oitocentosesessentareais);EDVANMATosDIAS,portadordocPF235.780.175-15
e DAP INSE0loooOOOooO:fzóg18, vencedor do item 25, perfazendo um tltal-de R$

ig.Seo,oo (dezenove mil, novecentos e oitenta reais); ELBER sA-NTos VIEIRA'
portaaoraocproez.:+4.795.44eDAPSDWOo8234419544160l17o41o,vencedordos
itens lg, 20 e 31, perfazendo um total de R$ 19'995,60 (dezenove mil, novecentos e

noventa e cinco reais); ERIBALDO SANTOS DE MENEZES, portador do CPF

235.777.195-87 e DAP SDWo235f77195877601170911, vencedor do item 28'

p"rfaz"nao um total de R$ 19'466,64 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e

seis reais e sessenta e quatro centavos)i GTVALDÂ ôlrveru sANTos srLVA;
portudo.u do cpF 007.23O:425-lg e DAp SDWOOO723O425797LLO17015 3, vencedora

ãàs itens 10, 15 e 29, perfazendo um total de R$ 19'112,OO (dezenove mil' cento-e

dozereais);GIvALDoRIosDossANTos,portadordoCPF42l.48S.t]05-78eDAP
sDW042148U8057824011A1127, vencedor do item 28, perfazcndo um total de R$

Lg.466,64 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e

quatro centavos); GrLvAú oe souzl Dos SANTos, portador do cPF 029 218 005-

St " onp SDW00r9218005512401180937, vencedor dos itens í) e 31, perfazendo urn

totaldeR$19.aa4,OO(dezenovemil,oitocentoseoitentaequatroreais);
GIVANILDÊ OLMIRA SANTOS SANTANA, portadora do cPF 676.057.965-87 e DAP

SDW0676057965870B02191138,Vencedoradoitem28,perfazendourntotaldeR$
1i.coa,oc (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e

q uatro 
'centàvos); IRACEúAbe:esus sANTos, portadora do CPF 838'731 125-15 e

DAP SDW0838731125151912181134, vencedora dos itens l, la, 22 e 3L' perfazeldó
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urn total de R$ 19.479,20 (dezenove mil, q uatrocentos e setenta e nove reals e

vinte centavos); IVANICE TELES DE JESUS, Portadora do CPF o43'714./85-14 e DAP

SDW0043714785141912181129, vencedora dos i tens 4 e 31, perfazendo um total de R$

19.378,0o (dezenove mil, trezentos e setenta e oito reis); MNILDE
FERNANDES DE JESUS SANTOS, P

5DW0601219805101 101 181046, vencedo ra do item 28, perfazendo um total de R$

L9.466,64 (dezenove mil. quatrocent os e sessenta e seis reais e sessenta e

quatro centavos); IOSE DA PAZ MENE zEs, portador do CPF 406.368.365-68 c DAP

SDW0575249555531 101 1U1038, vencedor

CPF 054.977.295-25 e DAP SDW005497

ortadora do CPF 601 219.805-10 e DAP

do item 28, perfazendo um total de R$

dor dos itens 3, 2f, 27, 30 e 32,

portador do CPF 9l2.481.675-20 c

)

o CPF 093.151.735-46 e DAP

19.466,64 (dezenove mil, quatrocento s e sessenta e seis reais e sessenta e

quatro centavos); JOSE FRÉIRE DE ME NEZES, portador do CPF 052.051 058 52 {i

DAP SDW0052051058522009160235, vence pe rfa zc ndo

um total de R$ 19.744,8O (dezenove mil, setecentos e quarenta e qqatro reais,e

oitenta centavos); JoSE VALDICK LIMA SANTOS,

DAP SDW0912481675201608161052, vencedor do item 28, perfazendo um total de B$

L9,466t64 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e

quatro centavos); MARIA HELEN A DE JESUS FERNANDES, portadora do CPf'

006.803.835-65 e DAP SDWO0O680383 5652802180204, vencedora do itern 28,

perfazenclo um total de R$ 19.466,64 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e

seis reais e sessenta e quatro centavo s); EVERSON LIMA MENEZES, portador do

7295250702!90449, vencedor do item 28,

perfazenrlo urn total de R$ 19.466,64 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e

seis reais e sessenta e quatro centavos DAVI TAVARES DOS SANTOS, Portador +
do CPF 082.229.045-66 e DAP SDW008222 9045662812181009, vencedor dos itens 7 e

31, perfazendo um total de R$ 19.866,00 (dezenove mil, oitocentos e sessenta e

1
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seis reais); DEYVISON DOS SANTOS, porta dor r@ il
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sDW0093151735460602191139, vencedor dos itens 7 e 31, petlàrcndo um total de R$

19.a66,OO (dezenove mil, oitocentos e sessenta e seis reais); JOSINEIRE
SANTANA ALMEIDA, portadora do CPF 162.297.858-70 e DAP

sDW016229785A700502191224, vencedora dos itens 7, 29 e 32, pcrfazendo um total de

R$ 19.765,00 (dezenove mil, setecentos e sessenta e cinco reais); JOSEFA DA

PAZ MENETES, portadora do CPF 591.032.135-87 e DAP

sDW0591032135871101180953, vencedora do item 28, perfazcndo um total de R$

Lg,466,64 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e

q uatro 
'centàvos); 

LUCIANO BATISTA DOS SANTOS, portador do CPF 421'478'975-
og " onp sDW0421478915681901181012, vencedor do item 6, perfazendo um total de

R$ 19.937,50 (dezenove mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta
centavos); LUÍ§ FERNANDO MENEZES DOS SANTOS, portador do cPF 07 7.426.695-
78 e DAp SDWO07t426695782301171133, vencedor do itens 11, 14 e 3l, perfazendo

um total de R$ 19.658,50 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e
cinquenta centavos); MARIA DE OLMIRA NUNES, portadora do cPF 230.698.135-
34 c DAí) !;t)W0230698131;341810181032, vencedora dos itens 1/ e 37, perfazendo uiit
tot.rl dc R$ 19.579,OO (dezenove mil, quinhentos e setenta e nove reais); MARTA

CRISTIANE SANTOS FERREIRA, portadora do CPF O0l'663'685 21 e DAP

S DWO007 66368 5Z1ZB7217 Og3t, u"n."áoru dos itens 17 e 31, pr:rfazenclo um total d'c

R$ 19.722,O0 (dezenove mil, setêcentos e vinte e dois reais); PEDRO RIBEIRo
OôS SarvrôS, portado'. do CpF 276.2\6.505-91 e DAP SDW0276216505913103160838,
vencedor dos itens 2 e 25, perfazendo um total de R$ 19.51o,5O (dezenove mii,
quinhentos e dêz reais e cinquenta centavos); TAMIRES SANTANA SANTOS'
portadora do cPF 060.420.625-90 e DAP SDWOOG 0420625901701771014, vencedora

dos itens t3e17, perfazendo um total de R$ 18.535,OO (dezoito mil, quinhentos e

trinta e cinco reais); VALDECI DE JESUS SANTOS, portadora do cPF 589.817.725-6Íl
eDAPSDW058981772568O301181137,vencedoradositens2,5'7'16,24e26,
perfazendo um total de R$ 19.926170 (dezenove mil, novecentos e vinte e seis

reais e setenta centavos); e VALTER PEDRO LIMA SANTOS, portador do CPF

695.579.005-63 e DAP SDWo 5A4926405102106160331, vencedor do item 28,
perfazendo um total de R$ 19.466,64 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e
seis reais e sessenta e quatro centavos). O montante do projeto pcrfaz o valor
globaldeR$676.357,48(seiscentosesetentaeseismil,trezentosecinquentae
sete reais e quarenta e oito centavos).
CoÍrr rela(;iio às antostras, o reprcsentantc do grupo inÍormou qrr(l já havia doixado no

setor de irlirnent,lção escolar, aos cuidados da NutricioniSta do MLrrricípio. Ato continuo, a

nutnCioniSta aprcsontou o Iaudo dc análise das amostras, no qual consta qLre todos os

itens a presentados foram aprovados.
o sr. presidente informou que encaminhará o resultado ao gestor do município para

adjud icação e homologação.
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Adiante, deram-se por encerrados os t
qual vai assinada Pelo Presidente
N utricionistas do Município, representa

FRANCIS

rabalhos da reunião, lavrando-se a presente ata, a
juntamente, com os membros da CPL, Pelas

representa nte do gruPo informal.

SILVEIRA CRUZ
ente da CPL

doC

r

LUIZ HE HADO

JOSE ARAUJ ANTOS FILHO
Secretário Municipal de agri tura, Irrigação e Meio AÍnbient(l

/tuulmzz,"'útv naralre
só /brnl;tu

TA RES GOIS FONSECA
CRN-5 no 9694

N utricionista do Mu nicíPio

?6lrr,"2. llu»a*.t^,o-- Ba"vt€tc: uÀ *
ÉÂr-oru aiessaruona BARRoso LrMA ALCANTARA

Nutricionista do MunicíPio
CRN no 5/9734

)
À".ísAftA

t] pre nte do CAEn

s

do CPF 235.t77.195'a7 e DAP
S

ERIBALDO SANTO
sDW235177195871601 17091 1

S DE MENEZES, Po dor
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