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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA  DE HABILITAÇÃO 

 

 

 
Ao 1º (primeiro) dia do mês de agosto de 2019 (dois mil e dezenove), às 09h15 

min(nove horas e 15 minutos), conforme previsto no Edital, reuniram-se os Membros 
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Dom Viçoso: Luiz 
Antonio da Silva, Presidente, Golias Gomes, Secretário e Pedro de Moura Campos, 
Membro, nomeados pela Portaria nº 059/2019, de 08/04/2019, a fim de efetuar a 
abertura dos Envelopes Habilitação e Proposta Comercial, referente ao Processo de 
Licitação de nº 033/2019, Modalidade Dispensa de n.º 015/2019, cujo objetivo é a 

“Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural, para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar/PNAE”, sendo que compareceram a esta Chamada Pública de nº 02, os 

seguintes Produtores Rurais: Carlos José da Silva, portador do CPF nº 962.537.706-

91, residente na Rua José Olavo Pereira da Silva, s/n, em Dom Viçoso, MG e Neuza 

Maria de Melo, CPF nº 069.474.816-19, residente no Bairro do Serrinha, s/n, zona 
rural do Município de Dom Viçoso-MG, para participar do certame. Dando início a 
sessão, foram abertos os envelopes de Documentação e Propostas (os Projetos de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar), os quais foram rubricados por 
todos. Após conferencia dos documentos, foi constatado, conforme apontado no 
quadro comparativo, que os dois Licitantes apresentaram os documentos exigidos no 
Edital. A Comissão de Licitação optou por fazer a seleção dos projetos apresentados 
na mesma sessão, já que são apenas dois, dispensando assim o prazo regimental 
para apresentar o resultado da seleção. Os preços dos produtos nos Projetos de 
Venda estavam conforme definidos no Edital, e pelos quais, os licitantes concordaram 
em entregar os Gêneros Alimentícios para merenda escolar. Os produtores 
credenciados de comum acordo, optaram pela divisão no fornecimento dos produtos, 

conforme a capacidade de cada um de entrega. Isto, em conformidade com item 5.5 

do Edital, ficando definido que o Produtor Rural, Sr. Carlos José da Silva, fará as 
entregas dos produtos na Escola Municipal João Pereira de Castro, no Bairro Viçoso 
Velho e na Escola Municipal Rui Barbosa, na Cidade de Dom Viçoso, e a produtora 
Rural Sra. Neuza Maria de Melo fará a entrega dos produtos na Escola Municipal 

Joaquim Ramos de Oliveira, no Bairro da Serrinha. As entregas deverão ser entregues 
conforme solicitação da Supervisora da Merenda. Nada mais havendo a registrar, foi 
lavrada esta Ata que após lida e achada conforme vai devidamente assinada pelo 
Presidente, Secretário e Membro desta Comissão e pelos produtores rurais 
participantes. 
 
 


