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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA 
LICITAÇÃO Nº 002/2020 - CHAMADA PÚBLICA 

 

As nove horas do dia vinte e sete do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 002/2020 - Chamada Pública, para aquisição de 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 

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: 

Evanderson de Moura, Leonardo Rosa de Lima, Lindomar Costa de Lima, Renan 
Emerique Eler, Grupo Informal Iúna, representada pelo Sr. Fernando Aguiar 

Fontainha Corrêa da Silva. 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 Comissão Permanente de Licitação 
deu início ao Julgamento. Foram arrematados os itens: Evanderson de Moura – 

batata: 3.642 kg. Leonardo Rosa de Lima – abobrinha verde: 512 kg; batata: 1.451 
kg; cebola branca: 506 kg; pepino: 698 kg. Lindomar Costa de Lima – coentro: 255 

mlh; pimentão: 507 kg; tomate: 1.463 kg. Renan Emerique Eler – tomate: 1.464 kg. 
Grupo Informal Iúna – abacate: 296 kg, abobora madura: 2.992 kg, agrião: 540 kg, 

alface: 2.376 kg, banana terra: 2.790 kg, banana prata: 16.290 kg, batata doce: 
4.155 kg, batata inglesa: 4.142 kg, beterraba: 1.764 kg, brocolis: 1.065 kg, caqui: 
1.149 kg, cebola branca: 1.000 kg, cebolinha: 1.592 mlh, cenoura: 2.646 kg, 

chuchu: 1.485 kg, couve: 1.365 kg, espinafre: 348 kg, feijão carioquinha: 901 kg, 
feijão preto: 4.020 kg, inhame: 3.802 kg, laranja: 2.606 kg, mandioca: 4.417 kg, 

mexerica: 5.797 kg, milho verde: 342 kg, morango: 1.990 kg, pó de café: 1.260 pc, 
polpa de fruta: 2.226 kg, queijo minas: 459 kg, rapadura: 400 kg, repolho: 984 kg, 

taioba: 324 kg, tomate: 1.188 kg, vagem: 663 kg. Itens que não foram ofertados: 
filé de tilápia, hortelã. Itens que foram ofertados em quantidades inferiores: 

abobora madura: - 227 kg; cenoura: -204 kg; couve: - 30kg; espinafre: - 112 kg; 
feijão carioquinha: - 299 kg; feijão preto: - 140 kg; inhame: - 91 kg; milho verde: - 

171 kg. Ficam os fornecedores dos itens feijão preto, feijão carioquinha, polpa de 
frutas, pó de café, queijo minas e rapadura, notificados à apresentação das 
amostras 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. Os participantes e suas documentações estão de acordo com o 
edital. Os participantes abriram mão do prazo recursal. Nada mais havendo a tratar, 

a sessão foi encerrada às 10h e 45min e lavrada a presente ata, que lida e 
aprovada, vai assinada por todos os presentes. 
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Viviane Carvalho de Oliveira 
Presidente da CPL 

 
 
 

Edinéia da Costa Fernandes 
Membro da CPL 

 
 
 

Marcos Antônio Ramos 
Membro da CPL 

 
 
 

Sara Horsth 
Nutricionista da Secretaria Municipal de 

Educação 
 

 
 

Evanderson de Moura 

 

 
 

Leonardo Rosa de Lima 
 

 
 
 

Lindomar Costa de Lima 

 

 
 
 

Renan Emerique Eler 
 

 
 

 
Fernando Aguiar Fontainha Corrêa da 

Silva 
GRUPO INFORMAL IÚNA 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

  

  

 

 


