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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA 
LICITAÇÃO Nº 027/2019 - CHAMADA PÚBLICA 

 

As nove horas do dia vinte e quatro do mês de junho 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 027/19 - Chamada Pública, para 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, no âmbito do 

Projeto de Compra Direta de Alimentos (CDA) para doação à famílias 
carentes do Município em forma de cesta verde. Apresentaram os envelopes 

de habilitação/proposta de venda os fornecedores: Adamário Carlos da Silveira, 
Ruhan Brum Silveira, Romero Viana da Silva, Eugênio Sangi da Silva, Francisco 

Rodrigues Marques, Vilmar Soares Bueno, Marcelo Pereira da Silva, Lorena Viana da 
Silva, Mateus Henrique de Souza Sangi, Rosane da Penha Pereira Fontainha Correa 

da Silva e Bertoldo Antônio Vieira. 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. Constatou-se que foram arrematados os itens:  
Feijão preto: Bertoldo (540 kg), Lorena (988 kg), Francisco (120 kg), Romero (1297 

kg), totalizando em 2.945 kg. 
Banana prata: Rosane (643 kg), Lorena (642 kg), Marcelo (643 kg), Vilmar (643 kg), 

Francisco (643 kg), Ruhan (643 kg) e Adamário (643 kg), totalizando em 4.500 kg. 
Pepino: Bertoldo (354 kg). 

Mandioca: Rosane (425 kg), Marcelo (170 kg), Francisco (424 kg), Ruhan (425 kg) e 
Adamário (340 kg), totalizando em 1.784 kg. 

Banana da terra: Bertoldo (108 kg), Marcelo (340 kg), Vilmar (1088 kg) e Francisco 
(714 kg), totalizando em 2.250 kg. 
Cenoura: Bertoldo (760 kg) e Eugênio (43 kg), totalizando em 803 kg. 

Batata doce: Bertoldo (120 kg), Rosane (795 kg), Vilmar (25 kg) e Adamário (599 
kg), totalizando em 1.539 kg. 

Couve: Bertoldo (14 kg), Rosane (76 kg) e Ruhan (308 kg), totalizando em 398 kg. 
Laranja: Marcelo (800 kg), Ruhan (142 kg) e Adamário (400 kg), totalizando em 

1.342 kg. 
Mexerica: Marcelo (300 kg). 

Feijão carioquinha: Francisco (161 kg). 
Beterraba: Eugênio (820 kg). 

Cebola branca: Eugênio (1.350 kg). 
Repolho: Rosane (600 kg). 

Rapadura: Mateus (637 kg). 
Abobora madura: Marcelo (85 kg), Francisco (255 kg), Ruhan (849 kg) e Adamário 
(478 kg), totalizando em 1.667 kg. 

Chuchu: Marcelo (203 kg) e Ruhan (240 kg), totalizando em 443 kg. 
Inhame: Marcelo (170 kg) e Vilmar (666 kg), totalizando em 836 kg. 
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Ficaram faltando para completar o pedido os seguintes itens: cenoura (-997 kg), 
batata doce (-411 kg), couve (-202 kg), feijão preto (-2.905 kg), pepino (-396 kg), 
mandioca (-16 kg), abobora madura (-133 kg), chuchu (-757 kg), inhame (-964 kg), 

laranja (-1.358 kg), mexerica (-1.800 kg) e feijão carioquinha (-739 kg). Itens que 
não foram ofertados: batata inglesa, melancia e tomate. Nada mais havendo a 

tratar, a sessão foi encerrada às 11h e 04min 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 

 
 

 
Adamário Carlos da Silveira 

 

 
 

Ruhan Brum Silveira 

 

 
 

Romero Viana da Silva 
 

 
 

Eugênio Sangi da Silva 

 

 
 

Francisco Rodrigues Marques 

 
 

 
Vilmar Soares Bueno 

 
 

 
Marcelo Pereira da Silva 

 
 

 
Lorena Viana da Silva 

 
 

 
Mateus Henrique de Souza Sangi 

 
 

 
Rosane da Penha Pereira Fontainha 

Correa da Silva 

 
 

 
Bertoldo Antônio Vieira 

  

 
 


