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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2021 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 

ATA DE ABERTURA E RECEBIMENTO DE ENVELOPES (folha 01/02) 
 

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, as oito horas na sala de reuniões 

do Núcleo de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal de Aquidauana – Estado de Mato 
Grosso do Sul, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação –CPL designada pelo Decreto 
Municipal nº 16/2021 e demais interessados, para proceder a abertura dos envelopes da 

Chamada Pública em epígrafe, que tem como objeto a aquisição de alimentos provenientes da 
Agricultura Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, para o 
atendimento ao PNAE, de início registramos que a servidora Isabela Silva dos Santos (suplente 

da CPL) substituirá o servidor Flávio Gomes Silva (membro da CPL) pois o mesmo está férias, 
registramos a presença da Sra. Camila Sampaio Goulart nutricionista da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), da Sra. Fabíola do Espírito Santo representante do SENAR e Sr. Ariel Diniz 

Crivelare representante da Secretaria Municipal de Produção. Registramos também que houve 
interesse de fornecedores individuais, grupo informal e grupos formais, sendo estes: 

Fornecedores Individuais: Marta da Rosa Lopes inscrita no CPF/MF sob nº 528.346.971.91; 
Rita Lemes da Silva Gomes inscrita no CPF/MF sob nº 890.735.411-15; Jamil Albuquerque 
de Moraes inscrito no CPF/MF sob nº 290. 198.001-59; Cleisson Barros da Silva inscrito no 

CPF/MF sob nº 2.426.102; e Antonia Amélia Farias Camargo inscrito no CPF/MF sob nº 
012.690.351-42. Grupos Informais: Associação das Mulheres Indígenas Aldeia 
Imbirussu Composto por três produtoras sendo estas: Dejanira Joaquim da Silva (CPF 

988.659.351-20); Rogina Francisco Candido (CPF 042.084.141-54) e Libertina da Silva Bueno 
(CPF 809.301.811-49) e grupo informal “Associação do Indaiá” composto por cinco 
fornecedores, sendo estes: Maria Aparecida Pereira Ribeiro (CPF 464.961.811-87); Aparecido 

Francisco Santos (CPF 542.617.161-00); Gentil Martins Aleixo (CPF 210.951.406-04; Gabriel 
Martins (CPF 108.798.461-00; e Placidia Barros Figueiredo (557.345.881-72);                                                                                                                        
Grupos Formais: “Cooperativa dos Produtores Rurais da Região do Pulador de 

Anastácio-MS” inscrita no CNPJ sob nº 07.530.947/0001-53 representada pelo Sr. Natel Brito 
Machado (Diretor-Presidente) inscrito no CPF/MF sob nº 637.183.831-87; “Cooperativa Mista 
Familiar da Agricultura e Pecuária COOPFAP” inscrita no CNPJ sob nº 24.375.323/0001-92 

representada pelo Sr. Alberto Alves de Souza (Presidente) inscrito no CPF/MF sob nº 
162.145.791-53. Considerando que todos os presentes abriram mão de representar recurso 
quanto a documentação/habilitação, a CPL da continuidade aos trabalhos abrindo os envelopes 

dos Projetos de Venda onde verificamos que a fornecedoras individuais Marta da Rosa Lopes e 
Antonia Amélia Farias Camargo deixou de assinar o projeto de venda, em razão do avanço da 
segunda onda do Covid-19 no Município e da dispensa por parte da CPL do acompanhamento de 

todos os fornecedores individuais afim de evitar aglomeração e a capacidade física da sala de 
reuniões da CPL, será concedido o prazo de dois dias úteis para sanar tal pendencia, o não 
comparecimento da(s) fornecedora(s) supracidata(s) até o dia 10/03 do corrente ano implicará 

na decadência do direito de contratar os itens propostos com o Município casa sejam sagradas 
vencedoras. Foi observado que no item 36 (queijo) exige a apresentação da certificação da 
Vigilância Sanitária Municipal, sendo assim, os vencedores deverão apresentar o exigido no item 

supra em até dois dias úteis após a divulgação do resultado. Após análise dos envelopes 2 
(projeto de venda) CPL suspende a sessão para lançamento e classificação e dos referidos 
projetos, o resultado do presente chamamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do 

Município no dia 11/3 do corrente ano, podendo os fornecedores participantes solicitar cópia da 
ata de resultado por meio do e-mail licitacao.contratos@gmail.com. Não havendo mais nada a 
registrar e considerando que não houve nenhuma interposição de recursos pelos participantes  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021 - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 

ATA DE ABERTURA, ANÁLISE E CLASSIFICAÇÂO (folha 01/02) 
 
quanto a habilitação dos fornecedores, resolvemos desde já autorizar a publicação da presente 

ata da sessão no Diário Oficial Eletrônico do Município para que a partir da publicação seja 
iniciado o prazo para sanar as pendências acima citadas junto à CPL. Isto posto a CPL lavrou a 
presente ata, que depois de lida e achada conforme é assinada pelos presentes e em seguida 

deu por encerrada a sessão. 
Aquidauana/MS, 08 de março de 2021. 

 

 
 
 

 
 

                   Camila Sampaio Goulart                          Fabíola do Espírito Santo         
 
 

 
 
 

                           Natel Brito Machado                     Alberto Alves de Souza 
 
 

 
 

Ariel Diniz Crivelare 

 
 
 

 
 
Isabela Silva dos Santos                  Claudiomiro Eloi                   Murilo Faustino Rodrigues 

   Suplente da CPL                          Secretário da CPL                      Presidente da CPL 
 


