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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E REALIZAÇÃO DO  

CHAMAMENTO PÚBLICO 002-2018 

 

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito 

(21/06/2018), nesta Cidade de Cerejeiras, na Sala da Comissão Permanente de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Cerejeiras, Estado de Rondônia, sito à Av. Das Nações Unidas, nº. 1919, 

centro, reuniu-se, a partir das 12:00 horas, em sessão pública, o Diretor Geral do Departamento da 

Coordenação de Licitação que esta subscreve encarregado, nos termos dos Processos nº. 1104, 1105 

e 1106/2018, e as pessoas físicas infra-assinadas, para recebimento das propostas de preços e das 

documentações de habilitação apresentadas ao chamamento público em epígrafe, cujo objeto 

resumido é a Contratação direta com a Administração Municipal, de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural – PNAEC, para atender as Escolas 

da Rede Municipal de Ensino e APAE, durante o ano letivo de 2018, atendendo assim a 

Resolução/CD/FNDE Nº. 26, de 17 de Junho de 2013, Artigo 24, que diz que pelo menos 30% 

(trinta por cento) dos recursos repassados pelo FNDE devem ser utilizados nas aquisições 

direta da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. Abertos os trabalhos pelo 

Diretor Geral do Departamento da Coordenação de Licitação, verificando que a publicação do aviso 

de licitação ocorreu na forma prevista na lei, bem como, observando-se que não houve impugnações 

ao edital. O diretor constatou-se a presença dos seguintes produtores: Sr. Arlindo Osmar Vitalis; Sr. 

Diego Peckson Soares Silva; Sr. Douglas Lelis Sattler; Sr. Elio Alves de Oliveira; Sr. Florentino 

Rodrigues da Mata; Sra. Noemi Dos Santos Severo; Sr. Roldão William Soares Lopes e Sr. Valdeci 

Carlos Xavier. Dando início à sessão, o diretor recebeu os projetos de venda e as documentações de 

habilitação das mãos dos produtores presentes. Em seguida, procedeu-se à classificação dos 

produtores rurais tomando como base os preços Globais e as condições previstas no edital. 

 

Dando continuidade ao certame o Diretor Geral do Dep. da Coord. de 

Licitação, declarou vencedor dos itens: Alface Lisa, Cheiro Verde, Couve Folha e Rúcula, deste 

certame por ter classificado o seu projeto de venda, e ademais, atendido as exigências de 

habilitação, o Sr. Douglas Lelis Sattler, com o valor global de R$ 8.159,00 (oito e cento e 

cinquenta e nove reais); declarou vencedor do item: Banana, deste certame por ter classificado o 

seu projeto de venda, e ademais, atendido as exigências de habilitação, o Sr. Elio Alves de Oliveira, 

com o valor global de R$ 19.928,00 (dezenove mil e novecentos e vinte e oito reais); declarou 
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vencedor do item: Polpa de Frutas, deste certame por ter classificado o seu projeto de venda, e 

ademais, atendido as exigências de habilitação, o Sr. Arlindo Osmar Vitalis, com o valor global de 

R$ 17.473,50 (dezoito mil e quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos); declarou 

vencedor do item: Farinha, deste certame por ter classificado o seu projeto de venda, e ademais, 

atendido as exigências de habilitação, o Sr. Florentino Rodrigues da Mata, com o valor global de 

R$ 5.723,60 (cinco mil e setecentos e vinte e três reais e sessenta centavos); declarou vencedor 

do item: Leite Pasteurizado, deste certame por ter classificado o seu projeto de venda, e ademais, 

atendido as exigências de habilitação, o Sr. Diego Peckson Soares Silva, com valor global de R$ 

19.981,00 (dezenove mil e novecentos e oitenta e um reais); declarou vencedor do item: Iogurte, 

deste certame por ter classificado o seu projeto de venda, e ademais, atendido as exigências de 

habilitação, o Sr. Roldão William Soares Lopes, com valor global de R$ 19.883,50 (dezoito mil e 

oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), declarou vencedor do item: Tomate, deste 

certame por ter classificado o seu projeto de venda, e ademais, atendido as exigências de 

habilitação, a Sra. Noemi Dos Santos Severo, com valor global de R$ 9.861,00 (nove mil e 

oitocentos e sessenta e um reais); declarou vencedor do item: Mamão, deste certame por ter 

classificado o seu projeto de venda, e ademais, atendido as exigências de habilitação, o Sr. Valdeci 

Carlos Xavier, com valor global de R$ 7.452,50 (sete mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais 

e cinquenta centavos). Desta forma sendo classificados os itens para os produtores rurais conforme 

especificado acima. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião as 13:00 horas, 

lavrando-se o presente registro dos acontecimentos, que após lido e achado conforme, pelo diretor, 

vai assinado pelos presentes: 

 

 

Leidemar Coelho Ribeiro 

Diretor Geral do Dep. de Coord. de Licitação 

 

 

Arlindo Osmar Vitalis 

Produtor Rural 

 

 

Diego Peckson Soares Silva 

Produtor Rural 

 

 

Douglas Lelis Sattler 

Produtor Rural 
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Elio Alves de Oliveira 

Produtor Rural 

 

 

Florentino Rodrigues da Mata 

Produtor Rural 

 

 

Noemi Dos Santos Severo 

Produtora Rural 

 

 

Roldão William Soares Lopes 

Produtor Rural 

 

 

Valdeci Carlos Xavier 

Produtor Rural 


