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COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDOS E JULGAMENTO  

DE PROPOSTAS E LICITAÇÕES DE PREÇOS 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 

 

 ATA N.º 01  

 

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Estudos e Julgamento de Propostas e Licitações de Preços, nomeada pela Portaria nº 25.221, de 26 

de abril de 2019, para julgamento do processo em epígrafe. Houve divulgação do Edital em jornal local, rádio local e 

no átrio da Prefeitura Municipal. Dando início aos trabalhos, verificou-se que encaminharam envelopes contendo 

documentação e projeto de venda as empresas formais:  COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE 

IVORÁ e EDGAR JOSÉ FIORESI e pelo grupo informal os produtores:  JOLCIMAR ANTÔNIO GUILARDI, 

LURDES IONE DA SILVA, CARLOS ANTÔNIO PIRES DA SILVA e MANUEL PONTES PAULA. Presentes 

in loco os representantes Charleston Wilson de Vargas Lourenço, Edgar José Fioresi, Jolcimar Antônio Guilardi, 

Lurdes Ione da Silva, Carlos Antônio Pires da Silva e Manoel Roberto Paula.  A seguir a Comissão recebeu as 

amostras de feijão, cuca e bolacha, as quais foram analisadas pela Nutricionista do Município e Membro do CAE, 

Senhoras Carla Pereira da Silva e Ilone de Jesus Junker da Rosa, respectivamente, sendo todas as amostras aprovadas. 

Após a comissão seguiu os procedimentos com a abertura dos Envelopes nº 01 – Documentação, dos participantes 

que, após serem analisados foi constatada a falta da apresentação da documentação referente aos itens 3.3.3, 3.3.11 e 

3.3.13 do edital pela empresa do senhor Edgar José Fiosresi, ficando condicionada que a empresa apresentasse a 

documentação faltante para assinatura do contrato, caso contrário seria desclassificada do certame. As demais 

participantes foram HABILITADAS por apresentarem toda a documentação solicitada no edital. Dando seguimento 

ao Processo foram abertos os Envelopes de nº 02- Proposta, sendo que a Cooperativa da Agricultura Familiar de 

Ivorá cotou os itens 2 - batata doce, item 4 – beterraba, 6 – cenoura e 9 – feijão preto, o senhor Jolcimar cotou os itens 

1 – alface, 4 – beterraba, 7 – couve, 13 – mandioca descascada, 14 - repolho verde e 15 – Tempero verde, o senhor 

Manuel cotou itens 2 – batata doce e 13 – mandioca descascada, Senhor Carlos Antônio cotou os itens 5 – bolacha 

colonial e item 08- cuca caseira, Senhora Lurdes Ione, cotou o item 12 – Laranja para suco e senhor Edgar José cotou 

o item 10 – guisado de 2ª.  A Cooperativa Coopivorá foi desclassificada nos itens 2 e 4 por terem sidos cotados por 

produtores informais residentes no Município de Tupanciretã. O Sr. Manuel Pontes foi desclassificado do item 13 - 

mandioca descascada por não apresentação de documentação sanitária solicitada no item 3.3.9 do edital.  As propostas 

ficaram assim classificadas: Coopivorá com os itens 6 e 9, no valor total de R$ 18.424,80 (dezoito mil quatrocentos e 

vinte e quatro reais e oitenta centavos, Sr. Manuel Pontes com o item 2, no valor total de R$ 2.576,34 (dois mil 

quinhentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), o Sr. Jolcimar Antônio Guilardi com os itens 1, 4, 7, 13, 

14 e 15, no valor total de R$ 19.877,48 (dezenove mil oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), o 

Sr. Carlos Antônio, com os itens 5 e 8, no valor total de R$ 19.991,10 (dezenove mil novecentos e noventa e um reais 

e dez centavos), Srª Lurdes Ione com o item 12, no valor total de R$ 9.644,64 (nove mil seiscentos e quarenta e quatro 
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reais e sessenta e quatro centavos) e Sr. Edgar Fioresi com o item 10, no valor total de R$ 19.968,48 (dezenove mil 

novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos). A Comissão se reunirá no dia cinco de junho de dois mil 

e dezenove para verificação da apresentação da documentação faltante pela empresa do Sr. Edgar José Fioresi, e 

posterior conclusão do processo de Chamada Pública nº 01/2019. Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada da 

qual se lavrou a presente ata por todos assinada. Tupanciretã, 28 de maio de 2019. 

 

 

Elisete Luz da Silva                                      Raquel Poraths da Luz                                      Andrei Cardoso         

 Com. Licitações                                                 Com. Licitações                                                     Presidente 
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