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orvrsÃo oe lrcrraçÕrs E coNTRATos

cHAMADA púaurca No o2l 20 19

As 8h (oito horas) do dia onze de março de dois mil e dezenov,, reunrrJir a CoÍlissao
Permanente de Licitações designada pela Portaria de no 165/:r-19, o Sccrctário dL-

Agricultur.r, trrigação e Meio Ambiente e a nutricionista do Muni(lír :r, na :'.ria de reuntão
desta Cornissão, situada à Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/n" ;\rcia l)r'lílca/SE, sob
presidência do senhor FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA CRUZ, e derrt;rts membros,
para proceder a abertura do Chamamento Público no 02/70lq e rc.cbimento dc
onvclopes da documentação de habilitação para Credenciamento üc aCor.lo com o itêm
2.1. do Edital de Chamamento Público. Abertos os trabaihos, 'rr-'riíicou-se o
comparecimento de um grupo informal (DAP física), representad.r pelo Sr. EDINALDO
DOS SANTOS TAVARES, portador do CPF 003.6/3.845 07 e DAp

SDW0003673845071102190210. Ato contínuo, os envelopes conLi:ndo a documenlaÇão
para habilitação ao chamamento Público foram abertos e analisados nest.l scssão, scndo
constatado que todos os interessados estavam habilitados para prosseguir no ccrtame.
Em seguida procedeu-se a abertura do envelope contendo o projeto dc venda, para

verificar SUa ConfOrmidade em faCe doS requisitos estabelciidos no instrumento
Convocatório. Em SegUida a dOCumentaçãO fora passada para os demais irrilsicntes para
procedercm com conferência e rubrica. E após, examinada a aceil.-i)ilidad(' co projcto ric

venda quanto ao objeto e seu valor, verificou-se o atendimento d,;,. .:xigên:,,rs rixadas n.l
edital. 

'Desta 
íormi, foi declarado classificado o projeto de vet::a do r;iLrpo inforr:'o:

representado pelo Sr. EDINALDO DOS SANTOS TAVARES, ::.r íorn;,, que seguc:
EDINALDO DOS SANTOS TAVARES, portador do CPF 00 1.673.|i l l) 07 e DÂl'
SDW0235177195871601170911, vencedor do item 17, perfazendo uÍrr to[al de 8$
14.865,00 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais); c JEFFERSON
RIBEIRO DOS SANTOS, portador do CPF 065.1a,0.575 0S o DAP

SDW0065160575080103191037, vencedor dos itens 74, 20 a 32, ;:crÍazenCo uÍr total de

R$ 1o.359,50 (dez mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta
centavos). o montante do projeto períaz o valor global de R$ 29.224,50 (vinte e

nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).
Com relação às amostras, o representante do grupo informou qr.,e iá ha;ra de ixado no

setor de alimentação escolar, aos cuidados da Nutricionista do Município. i\lo contínuo, a

nutricionista apresentou o laudo de análise das amostras, no quai consta que todos os

itens a prosentados foram aprovados.
O Sr. Prcsidente informou que encaminhará o resultado ao 9e:,i(.rT do ;trunicípio par;r

adjudicação e homologação.
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OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e i.:lrtifrutriJranjciros, da
AGRICULIURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas ;runicip,rrs do Ensino
Fundamcntal, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e ElA.

ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAçÃO PARA
HABILITAçÃO E PROJETO DE VENDAS, ANÁLISE DAS AMOSTRAS É ]ULGAMENTO
FINAL PARA O CHAMAMENTO PÚBLIóO PARA OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR.
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Adiante, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-se a prcsente ata, a

qual vai assinada pelo presidente juntamente, com os mcrnbros da CPL, pelas

N u Lricion istas do Município, rep rese nta nte do CAE e resentanto do grupo informal

FRA N CISCO SIS SILVEIRA CRUZ

L CHADO
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Secretário v(f'ricip
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a de ag ultura, Irrigação e eio Arnbiente
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PALOMA ÁLESSANDRA BARROSO LIMA ALCANTARA

Nutricionista do Município
CRN no 5/9734
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