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COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDOS E JULGAMENTO  

DE PROPOSTAS E LICITAÇÕES DE PREÇOS 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 

 

 ATA N.º 02  

 

Aos cinco dias do mês de junho 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 prosseguimento do processo em epígrafe. Dando início aos trabalhos, constatou-se que a 

empresa de EDGAR JOSÉ FIORESI apresentou a documentação faltante dentro do prazo estabelecido, atendendo a 

todos os requisitos exigidos no edital, sendo declarada HABILITADA. Prosseguindo os trâmites do processo, a 

Comissão de Licitação declara vencedores da Chamada Pública nº 01/2019 os seguintes fornecedores: 

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORÁ vencedora dos itens 6 e 9, no valor total de R$ 

18.424,80 (dezoito mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos); EDGAR JOSÉ FIORESI vencedor do 

item 10, no valor total de R$ 19.968,48 (dezenove mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos); 

JOLCIMAR ANTÔNIO GUILARDI vencedor dos 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); LURDES IONE DA SILVA vencedora do 

item 12, no valor total de R$ 9.644,64 (nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos); 

CARLOS ANTÔNIO PIRES DA SILVA vencedor dos itens 5 e 8, no valor total de R$ 19.991,10 (dezenove mil 

novecentos e noventa e um reais e dez centavos) e MANUEL PONTES PAULA vencedor do item 2, no valor total 

de R$ 2.576,34 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Nada mais havendo a tratar a 

sessão foi encerrada da qual se lavrou a presente ata por todos assinada. Tupanciretã, 05 de junho de 2019. 
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