
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

RUA DES. DANTON BASTOS, 1  - CENTRO - BARRA DE SAO FRANCISCO - ES - CNPJ: 27.165.745/0001-67 1

ATA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE 
Chamada Pública Nº 000001/2018. 

Ás 09:00 horas do dia dezessete do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, sito na Alameda Santa Terezinh, nº 0111, Centro, Barra de São Francisco, Estado do 
Espírito Santo, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra de São 
Francisco-ES, nomeada através do Decreto nº 064/2018, de 02 de abril de 2018, foi instaurada a seção de 
julgamento, referente ao Procedimento Licitatório Chamada Pública nº 000001/2018, cujo objeto é Aquisição 
de gêneros alimentícios, por meio da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, destinados à alimentação escolar dos 
alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, por um período de 08 (oito) meses, conforme Termo de 
Referência anexo ao Edital. Presentes os seguintes membros da Comissão: MIRELLA NEVES RICARDO 
(PRESIDENTE), MARCIA JOSÉ DE ALMEIDA (SECRETÁRIA), IVANILDO TELES DE SOUZA 
(RELATOR), e por determinação da Presidente, registrou a participação da: FEDERACAO DAS 
ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES FAMILIARES DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. Prosseguindo o 
julgamento, determinou o membro presidente que todos os membros da CPL e demais presentes rubricassem 
os envelopes da proponente e seguidamente procedeu-se na abertura dos envelopes nº 01, contendo a 
documentação habilitatória da proponente acima citada, sendo que constatou a CPL que as referidas 
documentações exigidas estavam em conformidade com as exigências do ato convocatório. Em seguida, 
abriu-se o envelope nº 02, onde fora apurada a seguinte proposta: FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DE 
PRODUTORES FAMILIARES DE BARRA DE SÃO FRANCISCO no valor total de R$ 272.098,00 
(duzentos e setenta e dois mil noventa e oito reais). Estando a proposta em conformidade com as exigência 
editalícias, fora a mesma aceita pela CPL. Sendo que franquiada a palavra aos presentes, todos ficaram cientes, 
não havendo quaiquer manifestações. Nada mais a registrar em ata, encerrou-se a sessão de julgamento, sendo 
determinada a remessa dos autos ao Setor Jurídico para suas manifestações conforme o art. 38, inciso VI, da 
Lei 8.666/93, e ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para os possíveis atos adjudicatórios e homologatórios. 
Acompanha a presente Ata o mapa de apuração constando os itens e valores sob os quais restaram vencedores. 
Nada mais a ser tratado encerra-se a presente, que conterá a assinatura dos membros da CPL, bem como do 
representante presente. 
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