PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG
CNPJ: 25.223.009/0001-92
Rua Olimpio Campos, 39 – Centro- Lontra -MG
Fone/Fax: (38)3234-8182 CEP: 39437-000
Email: licitacao.lontra@outlook.com
ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROJETO DE VENDA
PROCESSO LICITATORIO Nº 055/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2016
CHAMADA PÚBLICA N°: 001/2016
SINTESE DO OBJETO: Seleção de proposta(s) específica(s) para aquisição de gêneros
alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais e
suas organizações, destinados a manutenção da merenda das Escolas Municipais e Creches
do Município, com dispensa de licitação, nos termos do art. 14 da Lei Federal 11.947/2009.
No 30º (trigésimo) dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 09h:00m horas
conforme ficou circunstanciado no aviso de licitação devidamente publicado nos órgãos oficiais
do Município, foi declarada aberta a sessão objetivando o desfecho da Chamada Pública nº
001/2016. Neste momento reuniram-se na sala de reunião do Departamento de Licitação, os
membros da Comissão, sob a presidência da Srta. Marizélia Carla Gonçalves, a qual foi
devidamente nomeada pela Portaria nº 001, de 06 de janeiro de 2.016, sendo constatada a
presença da equipe de apoio composta pela Srta. Edna Antunes Queiroz e Sr. Lucas Mendes
Souza, sendo constatada ainda a presença do Veterinário do Município, o Sr. Osmar Alves da
Silva Junior, inscrito no CPF sob o nº 076.647.446-10 e a nutricionista da Secretaria Municipal
de Educação Sra. Laís Soares Barbosa, inscrita no CPF sob o nº 092.062.366-28. A
Presidente da Comissão de Licitação levou ao conhecimento de todos que o processo foi
devidamente autuado, assinado, numerado, protocolado e que o aviso de licitação foi publicado
nos jornais (Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Jornal O Tempo, site oficial do
município e não obstante foi publicado ainda no Quadro de Aviso localizado no Hall de entrada
da Prefeitura). Diante disto acudiu ao chamamento os produtores rurais: Sra. LUCAS MATEUS
MACEDO BELTRÃO, inscrito no CPF sob o nº 230.443.048-14, neste ato representada
através de (carta de credenciamento) pela Sra. Leonice Lima Macedo, inscrita no CPF sob o nº
160.937.498-35 e JARDEL DE JESUS MENDES, inscrito no CPF sob o nº 091.059.776-65.
Aberta a sessão deu início ao recebimento dos envelopes contendo a Documentação e os
envelopes contendo o Projeto de Venda apresentado pelos produtores, após constatado que
os mesmo encontravam-se hermeticamente fechados, foram rubricados pela Presidente e
pelos presentes. Continuando foi dado inicio a abertura do ENVELOPE Nº. 001 –
HABILITAÇÃO, e constatado que todos os produtores apresentação documentação em
conformidade com o edital, sendo estes devidamente Habilitados. Continuando procede- se a
abertura do ENVELOPE Nº. 002 – PROJETO DE VENDA dos produtores supracitados, que
depois de analisados pela Comissão Permanente de Licitação e posteriormente feita a
negociação com os produtores constatou-se o seguinte resultado:
CONFORME PLANILHA EM ANEXO
Os preços apresentados estão compatíveis com a tabela CONAB e com o preço praticado no
mercado, conforme orçamentos acostados ao processo. Os produtores presentes foram
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argüidos quanto ao resultado deste processo e nada tiveram a declarar. Nada mais havendo a
ser consignado na presente ata, e uma vez constatado que foram cumpridos todos os ditames
da Lei Federal n°: 8.666/93, foi encerrada a reunião, e a Presidente da Comissão Permanente
de Licitação, determinou que fosse digitada a presente ata e depois de lida e achada de acordo
que seja assinada por todos. Determinou ainda que após o feito, que os autos objeto da
presente Chamada Pública sejam enviados à Assessoria do Município para o devido Parecer
Jurídico Final e após o feito que o processo seja enviado à Autoridade Competente, para
exarar o Despacho que julgar conveniente, em atendimento aos preceitos legais instituídos
pela Lei Federal de Licitações n°: 8.666/93. Prefeitura Municipal de Lontra (MG), 30 de junho
de 2016.
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