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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 

Aos 03 dias do mês de Março de 2020, às 15:00 horas, na Secretaria da Prefeitura Municipal de 
Cunha, reuniu-se a Comissão de Licitação, para proceder a abertura dos envelopes de 
“habilitação” e "projeto de venda " oferecidas à licitação modalidade Dispensa 012/2020 – 
Chamada Pública 02/2019, destinado a Aquisição parcelada, em entregas semanais de hortifrúti 
da Agricultura Familiar para alimentação escolar nos termos da lei 11.947 de 16/06/2009 e 
Resolução nº 26 do FNDE de 17/06/2013 e lei nº 14.591/11 - PPAIS. O edital foi publicado 
através dos meios de imprensa oficial do Estado – D.O.E. e jornal de grande circulação no 
município e na região, veiculado no sitio oficial do município e afixado nos quadros de avisos dos 
prédios municipais. Apresentaram os envelopes contento a Habilitação e Projeto de venda os 
seguintes interessados: BRUNO AUGUSTO DE CARVALHO, LEANDRO AIRES DOS SANTOS, 
LUIS CLAUDIO CONCEIÇÃO (GRUPO INFORMAL BIOCUNHA), GRUPO DE AGRICULTORES 
FAMILIARES AGROECOLÓGICOS. Os proponentes LUIS CLAUDIO CONCEIÇÃO (GRUPO 
INFORMAL BIOCUNHA) e GRUPO DE AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLÓGICOS 
se apresentaram na Chamada Pública como Grupo Informal, mas analisando a documentação 
apresentada, os mesmos não estão caracterizados com Grupo informal conforme definido no art. 
25 §4º e art. 27 da Resolução FNDE 04/2015. Assim o julgamento e critério de desempate serão 
utilizados como Fornecedores Individuais. Tal medida não afeta o julgamento da Chamada 
Pública, pois todos os proponentes estão enquadrados como Fornecedor Individual, não sendo 
necessário a suspensão do certame para correção dos documentos apresentados.Apresentaram 
junto ao envelope do proponente LUIS CLAUDIO CONCEIÇÃO (GRUPO INFORMAL 
BIOCUNHA) os agricultores EDMAR TADEU DOS SANTOS COSTA, CARLOS EDUARDO 
RIBEIRO e LUIS CLAUDIO DA CONCEIÇÃO e do GRUPO DE AGRICULTORES FAMILIARES 
AGROECOLÓGICOS os proponentes BENEDITO PRADO DOS REIS, JOAQUIM JACINTO DE 
AMORIM, NELSON LOPES DOS SANTOS, EDGAR RAMOS, ANISIO DOMINGOS DOS 
SANTOS, JOSE LOURIVAL PEREIRA, OSMAIR PEREIRA, JOSÉ MILTON MONTEIRO, 
AILTON FERREIRA CHAVES, JAIRO DOS SANTOS, ADAIL ANGELO, LOURIVAL JOSE 
TEIXEIRA. A Comissão analisou a documentação de habilitação e constatou a regularidade da 
documentação de todos os proponentes e seguiu com a abertura dos invólucros de Projeto de 
Venda. Após aberto os envelopes, constatou que a quantidade total proposta pelos proponentes 
ultrapassou a quantidade licitada. Como se trata de gêneros para merenda escolar, o processo 
será encaminhado para a Secretaria de Educação para que faça a divisão dos itens de acordo 
com a necessidade de cada unidade escolar de acordo como o cronograma de entrega anexo ao 
processo. A Secretaria da Educação deverá fornecer relatório com a divisão para que o processo 
seja julgado e posteriormente homologado Sem protestos a serem consignados, foram 
encerrados os trabalhos, aguardando o relatório da Secretaria da Educação, para 
prosseguimento nos termos da legislação mencionada. 
 
 

Cunha, 03 de Março de 2020. 
Comissão: 
 
 
 
____________________________________ _____________________________________ ____________________________________ 
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Cunha, 05 de Março de 2020. 
 
 
À  
Secretaria Municipal de Educação. 
Ref: CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR. 
 
 
 
 
Prezada Senhora: 
 
 
 
 

Encaminho por meio do presente, Mapa de Preço e Ata de Julgamento da Chamada 

Pública 003/2020 visando a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. 

Informo que a quantidade proposta por todos os proponentes ultrapassa a quantidade 

licitada e será necessária efetuar a divisão dos produtos de acordo com a quantidade proposta e o 

local proposto por cada fornecedor individual. 

Todos os proponentes são do município de Cunha, e foram enquadrados como 

fornecedor individual, devendo a secretaria efetuar a divisão nos termos da Resolução FNDE 

004/2015. 

O processo somente será julgado e homologado após a realização da divisão dos itens 

e entrega da relação para o Setor de Licitações. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Fausto Ricardo da Silva Oliveira. 

Setor de Licitações 

 


