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ATA DE SESSÃO DE CHAMADA PÚBLICA
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 009/2019
CHAMADA PUBLICA Nº. 001/2019
MODALIDADE: Credenciamento
INEXIGIBILIDADE: Nº. 001/2019
Às 08h00min horas do dia vinte e oito de março do ano de dois mil e dezenove
reuniram-se o Presidente da Comissão Permanente de Licitação e sua equipe
de apoio, abaixo identificados e designados pelo Decreto nº- 4243/2019, para
procederem à atividade pertinente ao Processo Licitatório em referência, que
tem por objeto: Chamada Publica para aquisição de gêneros alimentícios
para alimentação escolar nº 001/2019 - Município de São Gonçalo do Pará,
conforme especificações detalhadas no respectivo Edital. Aberta a sessão, foi
feito o credenciamento, sendo credenciados os seguintes produtores: OZAIR
AMARAL TIBÚRCIO inscrito no CPF 318.539.866-15, MATHEUS SILVA VILA
NOVA inscrito no CPF 110.402.426-85, COOPRAFAD - COOPERATIVA DOS
PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DIVINÓPOLIS/MG E
REGIÃO, inscrita no CNPJ 21.378.985/0001-63 neste ato representado pelo
senhor JOSÉ EURÍDES CORRÊA inscrito no CPF 547.403.806-25. Registra
ainda a presença, MARIA OLGA ANTONIA FERREIRA inscrita no CPF
649.382.046-49, CLAUDIA HELENA LIMA CHAGAS inscrita no CPF
004.503.446-06 membros suplentes e representantes do CAE (Conselho de
Alimentação Escolar). Em seguida foram rubricados os envelopes contendo as
propostas e documentação passando a fazer a abertura dos mesmos. Assim, o
Presidente da CPL e a equipe de apoio iniciaram os trabalhos. Analisado os
preços apresentados, os proponentes foram classificados, de acordo com a Lei
11.947/2009 e Resolução FNDE nº 04/2015. Constou-se, contudo que o
produtor: MATHEUS SILVA VILA NOVA ficou ganhador do item 01, com o
quantitativo de 80 quilos, item 02 no quantitativo de 80 quilos, item 03 no
quantitativo 7.000, item 04 no quantitativo 10.000, item 05 no quantitativo 5.000
o valor do contrato é de R$15.767,20 (quinze mil setecentos e sessenta e sete
reais e vinte centavos), OZAIR AMARAL TIBÚRCIO ficou ganhador dos itens
07 com o quantitativo de 1.500 quilos , item 08 com quantitativo de 190 quilos,
item 09 com o quantitativo de 350 quilos, item 10 com quantitativo de 300
quilos, item 11 no quantitativo de 600 molhos, item 12 no quantitativo de 250
molhos, item 13 no quantitativo de 200 quilos, item 14 no quantitativo de 30
quilos, item 15 no quantitativo de 400 quilos, item 16 no quantitativo de 550
quilos, item 17 no quantitativo de 600 molhos, item 18 no quantitativo de 40
quilos o valor do contrato é de R$ 15.737,00 (quinze mil setecentos e trinta e
sete reais), COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR
DIV. E REG ficou ganhador do item 06 no quantitativo de 200 quilos, item 19 no
quantitativo de 1.100 quilos, item 20 no quantitativo de 50 quilos, no valor total
do contrato é de R$5.602,50 (cinco mil seiscentos e dois reais e cinquenta
centavos). Atendendo a ordem prioridade em que sempre que possível deve se
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priorizar os fornecedores locais do município registra-se que pelo fato dos
agricultores familiares credenciados que residem na área rural de São Gonçalo
do Pará terem feito proposta para todos os itens deste credenciamento, a
credenciada A COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA
FAMILIAR DIV. E REGIÃO ficou ganhadora dos itens que não houve proposta
pelos produtores do município. O Presidente da CPL informou ao representante
presente que a falta de manifestação imediata e motivada do credenciado
importa na preclusão de direito de recurso. Consultado os representantes das
licitantes presentes, estes renunciaram a este direito. Os autos seguirão para
análise pela autoridade superior, e cuja planilha de evolução dos lances consta
em anexo a esta ata. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a
reunião às 09h40min. Eu Tatiane Soares de Oliveira, lavrei o presente registro.
Nada mais havendo, foi lavrada esta Ata, a qual será assinada pelos presentes
abaixo relacionados e que seja o Processo encaminhado à instância superior,
para os devidos procedimentos.
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