
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO 002_2018 DISPENSA 002 CHAMADA PUBLICA 001_2018 
ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE VENDAS,Objeto da presente Chamado 
Público é a de aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se 
enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, por meio da Modalidade Compra 
Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, com dispensa de licitação, com fulcro no 
art. 17 da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, no art. 17 do Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 
2012, e na Resolução GGPAA nº 50, publicada no DOU de 26 de setembro de 2012 e Resolução n° 1, de 
14 de março de 2016, da Secretaria Nacional de Assistência Social – Comissão Inter gestores Tripartite 
que versa sobre a priorização pelos gestores de Assistência Social dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, por meio da modalidade 
Compra Institucional, do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA. Paraa presente chamada 
pública,foi emitido o Edital nº 001/2018, sendo que o aviso foipublicadonos jornais Diário Oficial Amupe 
Pernambuco de abrangência estadual, municipal e regional, Diário Oficial da União de abrangência 
Nacional,na imprensa oficial do Município, quadro murale homepage do Município de Granitono 

endereço eletrônico www.granito.pe.gov.br , o site do ministério da Agricultura, para ampla 
publicidade.Aosdezoitodiasdo mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito(18/12/2018) às(oito 
horas) 10:00 horas, na Sala da Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal da Granito, sito 
à Avenida Jose Saraiva Xavier, 90, Centro, Granito, Estado de Pernambuco, procedeu-se à abertura da 
sessão para abertura e o julgamento do presente procedimento licitatório, estando presente a Comissão 
Permanente de Licitações (CPL)designados pela Portaria nº 001, de 02 de janeiro de 2018, tendo como 
membros os servidores: FRANCISCO DUARTE GABRIEL, ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMÃO, JOSE 
NEGEDILE DE ALENCAR JUNIOR e LUCIANA BARBOSA DA SILVA presidido pelo primeiro. Apresentaram os 
envelopes 01 – Habilitação e 02 – Projeto de Venda que teve como data de encerramento para a 
entrega dos mesmos até o dia 18 de dezembro de 2018 as 08h00, após o prazo de 15 (quinze) minutos 
de tolerância estiveram presentesos seguintes participantes:1) JOSE ADEILSON GALVÃO ALVES;2) MARIA 
AZEILDES GALVÃO ALVES; sendo esse o grupo informal representado por MARIA AZEILDES GALVÃO 
ALVES e; 1)MIKELLI ALVES BELÉM PEREIRA, CPF Nº 083.145.124-60;2)LUIS INACIO PEREIRA CPF nº 
054.011.394-89, representado por LUIS INACIO PEREIRA. Deu-se início aos trabalhos procedendo-se a 
verificação da inviolabilidade dos envelopes que foram devidamente rubricados pelos participantes do 
certame, em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes de Habilitação, conferidos e rubricados 
pelaComissão que, após diligenciar, verificou-se que os participantes apresentaram as documentações 
em conformidade com o solicitado no edital, sendo todos considerados HABILITADOS.AComissão 
verificou ainda a veracidade das certidões apresentadas pelos agricultores www.mda.gov.br (DAP), 
verificando a validade e procedência das mesmas. Em seguida passou-se a classificação das propostas 
sendo que quadro de classificação para fins de julgamento ficará disposto conforme relação anexa a 

esta ata (ANEXO). Total geral da aquisição é de estimado seria de R$ 5.931,30 (cinco mil, novecentos 
e trinta um reais e trinta centavos).Onde conforme critério de seleção nos grupos: 
 

GRUPO CREDENCIADO(S) CPF/CNPJ DAP 

INFORMAL JOSE ADEILSON GALVÃO ALVES (rep do grupo) 092.638.604-24 SDW0092638604241601120251 

INFORMAL MARIA ALZEILDES GALVÃO ALVES 089.775.794-73 SDW0089775794730501170404 

INFORMAL  LUIS INACIO PEREIRA (rep do grupo) 054.011.394-89 SDW0083145124602811180445 

INFORMAL MIKELLI ALVES BELÉM PEREIRA 083.145.124-60 SDW0083145124602811180445 

 
Foi realizada a fase de classificação onde ficou definido conforme Mapa da em anexo parte integrante 
desta ata. Sagrou-se vencedores; LUIS INACIO PEREIRA valor R$      R$ 2.033,10 (dois mil e trinta e tres 
reais e dez centavos); JOSE ADEILSON GALVÃO ALVESvalorR$ 1.161,30 (mil cento e sessenta e um reais 
e trinta centavos); MARIA ALZEILDES GALVÃO ALVES valor R$ 1.637,40 (mil seiscentos e trinta e 
setereais e quarenta centavos); MIKELLI ALVES BELÉM PEREIRA valor R$  1.099,50 (mil e noventa e nove 
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reais e cinquenta centavos).Os casos omissos e não previstos neste Edital de Chamada Pública foram 
julgados pela Comissão de Licitações em consonância com a Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e 
demais alterações posteriores e demais normas aplicáveis e cabíveis conforme o caso e de acordo com a 
Constituição Federal (art. 43 da Lei Federal 8.666/93); Encerrados os trabalhos ficou determinada a 
publicação na imprensa oficial, a classificação das propostas e a adjudicação correspondente para efeito 
de intimação e ciência dos interessados. Encerrado o prazo de recurso o processo será enviado à 
autoridade superior para homologação. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a 
presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pela Comissão Permanente de Licitações.  
A consideração superior, e segue abaixo o MAPA DE APURAÇÃO ANEXO A ATA DE JULGAMENTO DE 
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE VENDAS: 
 

PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO 
VENCEDOR 

UNID 
QUANT 
TOTAL 

P. 
UNITARIO 

P. TOTAL 

BANANA PRATA 
(VERDOSA) 

Banana prata, de 1ª qualidade, grau 
médio de amadurecimento com 
casca sã , sem rupturas 
acondicionada em embalagem 
transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal.  

MARIA AZEILDES 
GALVÃO ALVES 

DZ 150 R$ 5,00 750,00 

BATATA DOCE 

Batata Doce, nova, de 1ª qualidade, 
tamanho grande, limpa e prazo de 
validade semanal.  

LUIS INACIO PEREIRA KG 60 R$ 4,16 249,60 

CENOURA 

Cenoura - intacta com todas as 
partes comestíveis aproveitáveis 
(aspecto, cor e sabor característicos) 
sem folhas, tamanho médio, nova, 
de 1º qualidade e prazo de validade 
semanal. 

MARIA AZEILDES 
GALVÃO ALVES 

KG 90 R$ 5,86 527,40 

COENTRO VERDE 

Coentro em maço/molhos, novo, de 
1ª qualidade, com folhas sãs, maço 
aproximado de 90g, acondicionado 
em embalagem resistente e 
transparente, com etiqueta de 
pesagem e prazo de validade 
semanal. 

LUIS INACIO PEREIRA MAÇO 150 R$ 2,03 304,50 

JERIMUM 

Jerimum de 1ª qualidade, tamanho 
médio, casca sã, acondicionada em 
embalagem resistente e 
transparente, com etiqueta de 
pesagem e prazo de validade. 

LUIS INACIO PEREIRA KG 60 R$ 4,00 240,00 

PIMENTÃO 

Pimentão Verde, Tamanho médio, 
novo de 1ª qualidade, e prazo de 
validade semanal. 

LUIS INACIO PEREIRA KG 150 R$ 8,26 1.239,00 

MAMÃO 

Mamão formosa, novo, de 1ª 
qualidade, grau médio de 
amadurecimento, com casca sã, sem 
rupturas, prazo de validade semanal. 

MARIA AZEILDES 
GALVÃO ALVES 

KG 120 R$ 3,00 360,00 

MARACUJÁ 

Maracujá íntegro e firme, de 1ª 
qualidade, grau médio de 
amadurecimento, com casca sã, sem 
rupturas, prazo de validade semanal. 

JOSE ADEILSON 
GALVÃO ALVES  

KG 120 R$ 7,63 915,60 

ACEROLA 

ACEROLA primeira quantidade, 
compacta e firme, sem lesões de 
origem físicas ou mecânica, 

MIKELLI ALVES 
BELÉM PEREIRA 

KG 150 R$ 7,33 1.099,50 



 

 

perfurações e cortes, tamanho e 
coloração uniformes, isentas de 
sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionada em caixas próprias, 
com grau de amadurecimento ideal 
para o consumo.Transportadosde 
forma adequada. 

ALFACE 

Alface, verde, , nova, de 1ª 
qualidade, folha sã, sem rupturas, 
acondicionada em embalagem 
transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal. Unidade em 
“molho” ou “pé” com tamanho 
comerciável.  

JOSE ADEILSON 
GALVÃO ALVES 

UND 90 R$ 2,73 245,70 

 
FICANDO ASSIM DISTRIBUIDO: 
 

GRUPO CREDENCIADO(S) CPF/CNPJ DAP  V. TOTAL 

INFORMAL LUIS INACIO PEREIRA 092.638.604-24 SDW0083145124602811180445 R$ 2.033,10 

INFORMAL MIKELLI ALVES BELÉM PEREIRA 083.145.124-60 SDW0083145124602811180445 R$1.099,50 

INFORMAL MARIA AZEILDES GALVÃO ALVES 089.775.794-73 SDW0089775794730501170404 R$ 1.637,40 

INFORMAL JOSE ADEILSON GALVÃO ALVES  092.638.604-24 SDW0092638604241601120251 R$ 1.161,30 
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