
 

COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

Ata nº 01/20 

 

Ata de abertura da Chamada Pública nº 01/20, Processo nº 34/20, destinada à 

aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. 

 

As 14:00 horas do dia vinte e dois de julho de dois mil e vinte, na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de Santa Rita D’Oeste, localizada na cidade de Santa 

Rita D’Oeste, reuniu-se a Comissão Julgadora Permanente de Licitações, 
designada através da Portaria do Senhor Prefeito Municipal, nº 01/20 composta 
por Jesus Aparecido Valenzuela, presidiu a sessão, Luiz Orival Longuini, 

secretário e Maria Aparecida Pasiã, membro, para abertura dos envelopes 
“Habilitação do Grupo Formal e Informal” e “Projeto de Venda” da Chamada 
Pública em epigrafe. A Comissão de Licitação constatou que protocolou os 

envelopes para a Chamada Pública os licitantes dos grupos informais: João 
Carlos dos Santos; Hugo Guedes Filho e o grupo formal: Associação dos 

Produtores Rurais de Fernandópolis. A Comissão de Licitação deu início aos 
trabalhos abrindo em primeiro lugar o envelope documentação, após rubrica da 
Comissão de Licitação passou-se a analisar as documentações apresentadas 

pelos licitantes participantes e nada constatou de irregularidade, em seguida, 
passou-se aos envelopes Projeto de Venda, Comissão de Licitação verificou que 
houve empate em alguns itens nos preços ofertados pelos participantes. 

Cumprindo o que determina a RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2 DE ABRIL DE 2015, a 
Comissão de Licitação declarou vencedor: o licitante João Carlos dos Santos 

(grupo informal local) os itens 04, 05, 06; o licitante Hugo Guedes Filho (grupo 
informal local) o item 10; o licitante Geraldo Herculano (grupo informal local) o 
item 03; o licitante Associação dos Produtores Rurais de Fernandópolis (grupo 

formal não local) os itens 01, 02, 07, 08, 09. A Comissão de Licitação verificou 
que os mesmos estão de acordo com o descritivo, restando apenas o Laudo 

Técnico a ser efetuado pela Equipe de Apoio nomeada pela Portaria nº 165/20. 
A Comissão de Licitação deliberou que tão logo seja apresentado o Laudo pela 
Equipe de Apoio, irá decidir pela adjudicação ou não dos itens apresentados 

pelos licitantes participantes. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Luiz Orival 
Longuini, lavrei a presente Ata que assino _____________ juntamente com os 
demais. 

 
 

____________________________  

Presidente 

 

 

____________________________                                  ____________________________  

  Secretário                                                                  Membro 

 

 

  



 
EQUIPE TÉCNICA DE APOIO DA CHAMADA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

 

 

 

A Equipe Técnica de Apoio da Chamada Pública nº 01/20, 

nomeada pela Portaria nº 165, de 24 de junho de 2020, reuniu-se, nesta data, 

para emitir relatório sobre as amostras apresentadas na sessão de abertura das 

propostas para a referida Chamada Pública, referente à aquisição de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar. Ofereceu Projeto 

de Venda os licitantes: João Carlos dos Santos (grupo informal local) os itens 04, 

05, 06; o licitante Hugo Guedes Filho (grupo informal local) o item 10; o licitante 

Geraldo Herculano (grupo informal local) o item 03; o licitante Associação dos 

Produtores Rurais de Fernandópolis (grupo formal não local) os itens 01, 02, 07, 

08, 09, tendo os referidos proponentes, apresentado amostras de produtos, os 

quais, submetidos à avaliação e aos testes necessários, foram por nós 

considerados de boa qualidade, atendendo satisfatoriamente as características 

organolépticas exigidas e podendo, portanto, integrar a alimentação escolar 

fornecida pelo município. Era o que tínhamos a relatar. 

 

 

 

Santa Rita D’Oeste, 23 de julho de 2020. 

 

 

 

Eliane Mesquita Narumia 

Nutricionista 

CRN 38094 

 

 

Elisangela Cristina Talhare Santos 

RG 28.104 

 

 

Elisangela Cristina Talhare Santos 

RG 22.299.921-4 

 



 

COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

Ata nº 02/20 

 

Ata de abertura da Chamada Pública nº 01/20, Processo nº 05/20, destinada à 

aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. 

 

As 15:00 horas do dia vinte e três de julho de dois mil e vinte, na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de Santa Rita D’Oeste, localizada na cidade de Santa 

Rita D’Oeste, reuniu-se a Comissão Julgadora Permanente de Licitações, 
designada através da Portaria do Senhor Prefeito Municipal, nº 01/20 composta 
por Jesus Aparecido Valenzuela, presidiu a sessão, Luiz Orival Longuini, 

secretário e Maria Aparecida Pasiã, membro, para a deliberação quanto à 
adjudicação ou não dos itens apresentado pelos licitantes vencedores. Após 
analisar o Relatório apresentado pela Equipe Técnica de Apoio da Chamada 

Pública nº 01/20, nomeada pela Portaria nº 165/20, a Comissão de Licitação 
decidiu propor a ADJUDICAÇÃO do objeto do certame: João Carlos dos Santos 

(grupo informal local) os itens 04, 05, 06; o licitante Hugo Guedes Filho (grupo 
informal local) o item 10; o licitante Geraldo Herculano (grupo informal local) o 
item 03; o licitante Associação dos Produtores Rurais de Fernandópolis (grupo 

formal não local) os itens 01, 02, 07, 08, 09. Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para eventuais interposições de recursos. Nada mais havendo a 
acrescentar, eu, Luiz Orival Longuini, lavrei a presente Ata que assino 

_____________ juntamente com os demais. 
 
 

____________________________ 

Presidente 

 

 

____________________________                                ____________________________ 

             Secretário                                                                Membro 

 

 

 

 

 

 


