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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA 
LICITAÇÃO Nº 005/2019 - CHAMADA PÚBLICA 

 

As nove horas do dia sete do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, na 

cidade de Iúna/ES, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, reuniram em sessão 
pública os membros da Comissão Permanente de Licitação, incumbidos de julgar o 
procedimento licitatório nº 005/19 - Chamada Pública, para aquisição de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural 
destinados às Escolas e Creches do Município incluídas no PNAE – 

Programa Nacional de Alimentação Escolar. Apresentaram os envelopes de 
habilitação/proposta de venda os fornecedores: COOPERATIVA DOS 

AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS – ACA, representada pelo Sr. Lúcio 
Faria Alves, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE BOM SUCESSO DO COQUEIRO E 

ADJACENCIAS – ABS, representada pelo Sr. Aristides Massante, GRUPO INFORMAL 
PNAE IÚNA, representado pelo Sr. Fernando Aguiar Fontainha Correa da Silva, 

LEONARDO ROSA DE LIMA e EVANDERSON DE MOURA. Franqueou-se a todos os 
presentes, os envelopes para conferência e assinatura. A fim de proceder à abertura 
dos envelopes contendo as documentações e propostas de venda exigida, a 

Presidente da Comissão de Licitação deu início ao Julgamento. Obteve-se o seguinte 
resultado: COOPERATIVA DOS AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS – 

ACA ofertou o item 24 – filé de tilápia (condicionado a aprovação da amostra), com 
o valor acima do valor proposto pelo Edital. ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE 

BOM SUCESSO DO COQUEIRO E ADJACENCIAS – ABS ofertou o item 24 – filé de 
tilápia (condicionado a aprovação da amostra), com o valor abaixo do valor proposto 

pelo Edital, ainda assim, apresentou o Estatuto e Ata da Assembléia autenticada por 
Servidor da Policia Civil, após consulta junto a Procuradoria Geral, o mesmo não 

seria válido para este Orgão Municipal. Apresentou também o Registro de Inspeção 
Municipal do Municipio de Alegre, que de acordo com a Legislação é válido apenas 
para o Município Sede da Empresa.GRUPO INFORMAL PNAE IÚNA ofertou os itens: 

001 - abacate, 002 – abóbora madura, 003 – abobrinha verde, 004 – agrião, 005 – 
alface, 007 – banana da terra, 006 – banana prata, 008 – batata doce, 010 – 

beterraba, 011 – brócolis, 013 – caqui, 014 – cebola, 015 – cebolinha (ofertou o 
valor acima do valor proposto pelo Edital), 016 – cenoura, 017 – chuchu, 018 – 
coentro, 019 – couve, 020 – espinafre, 027 – inhame, 028 – laranja, 029 – 
mandioca, 031 – mexirica, 033 – morango, 035 – pimentão, 040 – repolho, 043 – 

vagem, 041 – taioba, 042 – tomate, 022 – feijão carioquinha, 023 – feijão preto, 
037 – polpa de frutas, 038 – queijo minas e 039 – rapadura. LEONARDO ROSA DE 

LIMA ofertou os itens: 009 – batata inglesa, 030 – melancia e 031 – 
mexirica.EVANDERSON DE MOURA ofertou os itens: 009 – batata inglesa, 034 – 

pepino e 032 milho verde. Produtos ofertados em quantidade inferiores ao Edital: 
batata doce (-312 kg), cebola (-152 kg), mexirica (-525 kg), feijão carioquinha (-
1150 kg) e feijão preto (-4620 kg). Produtos não ofertados: pó de café, fubá, 

farinha de mandioca, canjiquinha e hortelã. Ficam os fornecedores notificados a 
apresentarem amostra dos produtos filé de tilápia, queijo minas, feijão preto, feijão 
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carioquinha, polpa de frutas e rapadura, no prazo de 02 (dois) dias úteis, para 
análise da Comissão Municipal de Inspeção de Produtos da Merenda Escolar de Iúna 
– COMIM. A amostra deverá ser entregue no Setor de Vigilância Sanitária, conforme 
local e embalagens definido pelo item 06 do Edital. E de acordo com item 4.2 do 

edital, abre-se prazo de 24 (vinte e quatro) horas para os fornecedores 
COOPERATIVA DOS AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS – ACA, 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE BOM SUCESSO DO COQUEIRO E ADJACENCIAS 
– ABS e GRUPO INFORMAL PNAE IÚNA, apresentarem a correção das 

irregularidades apontadas acima. Os demais participantes e suas documentações 
estão de acordo com o edital. Abre-se o prazo de 02 (dois) dias úteis para eventual 

interposição de recurso. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 15h 
e 45min e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os 

presentes. 
 
 

 
Viviane Carvalho de Oliveira 

Presidente da CPL 

 
 

 
Edinéia da Costa Fernandes 

Membro da CPL 
 

 
 

 
Joelma Dutra dos Reis Pimentel 

Membro da CPL 

 

 
 

Sara Horsth 
Nutricionista da Secretaria Municipal de 

Educação  
 

 

 

 
Lúcio Faria Alves  

Cooperativa dos Aquicultores e 
Agricultores Capixabas – ACA 

 
 

 

 

Os demais fornecedores se ausentaram antes do fechamento da presente ata.  


