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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA 
LICITAÇÃO Nº 001/2021 - CHAMADA PÚBLICA 

 

As nove horas do dia vinte e quatro do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e 
um, 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 001/2021 - 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, Grupo 
Informal organizado pela Entidade Associação de Rádio Comunitário do 
Assentamento Florestan Fernandes, representada pela Sra. Nelci Sanches da Rocha, 
Cooperativa da Agricultura Familiar da Região do Caparaó Capixaba, representada 
pelo Sr. João Manoel Jordem, Coopram – Cooperativa de Empreendedores Rurais de 
Domingos Martins, representado pelo Sr. Luduvico Bullerjahn, 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: Grupo Informal Iúna – abacate: 701 kg, abóbora 
madura: 1.671 kg, alface: 1.812 kg, banana terra: 2.610 kg, banana prata: 14.936 
kg, batata doce: 4.095 kg, beterraba: 700 kg, caqui: 1.137 kg, cebola branca: 1.000 
kg, cebolinha: 1.840 mlh, cenoura: 2.395 kg, chuchu: 1.091 kg, couve: 1.826 kg, 
feijão carioquinha: 1.200 kg, feijão preto: 4.080 kg, fubá: 1.040 kg, inhame: 3.087 
kg, laranja: 2.775 kg, mandioca: 3.586 kg, mexerica: 3.668 kg, milho verde: 392 kg, 
morango: 1.901 kg, pó de café: 1.260 pc, polpa de fruta: 2.190 kg, rapadura: 400 
kg, repolho: 653 kg, tomate: 1.188 kg, vagem: 581 kg.  
Evanderson de Moura – batata: 4.255 kg. Leonardo Rosa de Lima – batata: 2.888 
kg; melancia: 3.400 kg. Lindomar Costa de Lima – batata: 2.888 kg; abobrinha: 472 
kg; brócolis: 804 kg. 
Itens que não foram ofertados: agrião, canjiquinha, coentro, espinagre, pepino, 
pimentão, queijo minas e taioba.  
Itens que foram ofertados em quantidades inferiores: abobora madura: - 1.031 kg; 
alface: - 938 kg; banana prata: - 603 kg; banana da terra: - 304 kg; batata inglesa: 
- 273 kg; batata doce: -  94 kg; beterraba: - 612 kg; brócolis: - 114 kg; cebola 
branca: - 710 kg; cenoura: - 722 kg; chuchu: - 329 kg; couve: - 107kg; inhame: -
239 kg; mandioca: - 145 kg; melancia: - 5.224 kg; mexerica: - 2.896 kg; polpa de 
fruta: -329 kg; repolho: - 481 kg; tomate: - 2.794 kg.  
O Grupo Informal organizado pela Entidade Associação de Rádio Comunitário do 
Assentamento Florestan Fernandes ficou arrematante como 2º colocado no item 
polpa de frutas com quantidade restante de 329 kg. Constatou-se ainda que o 
mesmo grupo não apresentou Declaração do Orgão Competente, Municipal, 
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Estadual ou Federal, de que o produto encontra-se devidamente registrado e 
inspecionado. 
O fornecedor Lindomar Costa de Lima ofertou quantidade superior ao solicitado no 
edital (34 kg a mais de abobrinha verde) sendo corrigido por esta comissão. 
A Cooperativa da Agricultura Familiar da Região do Caparaó Capixaba ficou 
arrematante do item filé de tilápia em sua quantidade total. Constatou-se ainda que 
a cooperativa não apresentou Declaração do Orgão Competente, Municipal, Estadual 
ou Federal, de que o produto encontra-se devidamente registrado e inspecionado; 
Certidão de prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal, Estadual, 
Municipal e Trabalhista.  
A Coopram – Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins, ofertou 
o item filé de tilápia em sua totalidade, ficando como 2º colocado no item. 
O Grupo Informal Iúna não apresentou Declaração do Orgão Competente, 
Municipal, Estadual ou Federal, de que o produto encontra-se devidamente 
registrado e inspecionado para o item polpa de frutas. 
O fornecedor Evanderson de Moura apresentou documentos pessoais, comprovante 
de residência e ficha de inscrição sem autenticação. 
Ficam os fornecedores dos itens fubá, feijão preto, feijão carioquinha, filé de tilápia, 
polpa de frutas, pó de café 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 itens filé de tilápia e polpa de frutas estão condicionados a regularização 
da documentação e só após o prazo concedido serão apresentados para amostra. 
Conforme item 4.2 do edital, abre-se prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 
regularização dos documentos apontados como irregulares ou sua ausência. 
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 12h e 00min e lavrada a 
presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. 

 
 
 
 
 
 

Renata Aparecida Arêas Amorim 
Presidente da CPL 

 
 
 
 
 
 

Edinéia da Costa Fernandes 
Membro da CPL 

 
 
 

Robson Gonçalves da Silva 
Membro da CPL 

 
 
 

Sara Horsth 
Nutricionista da Secretaria Municipal de 

Educação 
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João Manoel Jordem 
COOPERATIVA DA AGRICULTURA 

FAMILIAR DA REGIÃO DO CAPARAÓ 
CAPIXABA 

 
 
 
 
 

Leonardo Rosa de Lima 

 
 
 
 

Luduvico Bullerjahn 
COOPRAM – COOPERATIVA DE 
EMPREENDEDORES RURAIS DE 

DOMINGOS MARTINS 

 
 
 
 

Nelci Sanches da Rocha 
GRUPO INFORMAL ORGANIZADO PELA 

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO 
COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO 

FLORESTAN FERNANDES 
 

 
 
 
 

Fernando Aguiar Fontainha Corrêa da 
Silva 

GRUPO INFORMAL IÚNA 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

 
 


