
           
 

 

ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS E ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017. 

 
 

Às dez horas do dia vinte e oito do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, em sala 
especialmente indicada para tal finalidade, no prédio da Prefeitura Municipal de Tabapuã, 
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto nº 08/2015, de 02 
de janeiro de 2015, alterada pela Portaria nº 093/2017, de 02 de janeiro de 2017, sob a 
Presidência do Sr. José Ricardo Fachin, estando presentes os demais membros que 
compõem a referida Comissão: Sra. Cintia de Andrade Lima e o Sr. Silvio Aparecido Oliveira, 
para o ato de recebimento dos documentos de habilitação, julgamento das propostas e 
encerramento da licitação CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017 – Processo nº 075/2017, que tem 
por Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar - 
concentrado para sucos destinado a merenda escolar, em atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. O aviso do edital foi publicado no Jornal O 
Regional de Catanduva, afixado no mural do átrio do paço municipal, bem como a publicação 
do aviso edital no site da Prefeitura (www.tabapuã.sp.gov.br). Entregaram o Envelope 
Documentação e Projeto de Venda e amostras de todos os produtos apenas um grupo formal 
da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE FOMENTO AGRÍCOLA – AFABRAS representada por Matheus Afonso,  Procedendo-se 
a abertura do envelope, conferidos os documentos, rubricados pela Comissão e estando de 
acordo com o estabelecido no Edital, declarou habilitada nesta sessão a ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE FOMENTO AGRÍCOLA – AFABRAS. A Comissão, em conformidade com 
os procedimentos do Edital da Chamada Pública deu prosseguimento à classificação dos 
Projetos de Vendas de acordo com o estabelecido na Clausula Quarta. Após análise e 
verificação de rotina, constatou-se que os Projetos de Venda e as amostras estavam em 
conformidade com a solicitação e exigências contidas no Edital, e ainda verificou-se que os 
valores estavam dentro dos parâmetros do Edital, ficaram classificados na seguinte 
conformidade:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Tendo sido classificada como vencedora o Grupo Formal a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
FOMENTO AGRÍCOLA – AFABRAS, CNPJ. nº 07.488.057/00014-20 nos seguintes itens: 
Preparado líquido para refresco Sabor abacaxi, maracuja, acerola, goiaba, manga, como o 
valor total de R$ 57.960,00 (cinquenta e sete mil novecentos e sessenta reais). O Presidente 
da Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal de Tabapuã, deu por encerrada 
a presente sessão, concedendo o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis contra os atos 
praticados por esta Comissão Municipal de Licitações. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se 
a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Municipal de Licitações e pelos 
licitantes presentes.  
 

 
 

JOSÉ RICARDO FACHIN 
Presidente da Comissão 

 
CINTIA DE ANDRADE LIMA  SILVIO APARECIDO OLIVEIRA  

                      Secretária   Membro 
 

 


