
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – 1ª ATA REFERENTE Á CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2020 
 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às nove horas, com observância às dispo-
sições contidas no instrumento convocatório e na Resolução/CD/FNDE Nº 26 de 17 de junho de 2013, em 
sessão aberta ao público, reuniram-se com a finalidade de analisar os documentos apresentados, referentes 
a Chamada Pública 002/2020, cujo objeto é a contratação para a aquisição de leite integral, em pó, para os 
alunos da rede municipal de ensino, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova 
Lima e os respectivos membros de apoio abaixo relacionados. Aberta a sessão, a comissão deliberou, ser 
cabível a Chamada Pública, com fundamento no art. 26 da Resolução/CD/FNDE nº. 26 de 17 de Junho de 
2013, uma vez que o edital foi aberto a qualquer interessado que concorde com o preço de referência. Com-
pareceu à sessão a seguinte preponente: Associação dos Pequenos Produtores Rurais em Famílias da Comu-
nidade de Ribeiro Junqueira, representada pelo Sr. Lauro José Diniz. Ato contínuo, procedeu-se a abertura e 
conferência do envelope “A”, de documentação, que foram vistados pelos membros da CPL. Após a análise 
dos documentos constatou-se que na documentação entregue pela Associação dos Pequenos Produtores Ru-
rais em Famílias da Comunidade de Ribeiro Junqueira, faltou a seguinte documentação: Alvará de Licença e 
Funcionamento; Alvará Sanitário e a Ficha técnica do produto, contendo o nome e assinatura do técnico res-
ponsável e número de inscrição no órgão competente, conforme exigido no item 6.6, da norma editalícia. Isto 
posto, passou-se a abertura do envelope “B”, do projeto de venda que encontra-se de acordo a proposta de 
venda do edital. Considerando a documentação faltosa no envelope “A”, de documentação, foi concedido ao 
proponente um prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme estabelecido no edital, item 6.7 para que possa apre-
sentar a documentação faltosa. A CPL registra a presença das servidoras da SEMED, as sras. Michelle Emily 
Elias Santana; Fernanda Fernandes Scoothy e Denise Odete Cotta, que receberam a amostro do produto, 
nesta sessão. A sessão foi suspensa para aguardar o prazo concedido ao proponente. Fica marcada nova ses-
são para o dia 02/03/2021 às 09:00 horas para divulgação do resultado, incluindo o da análise da amostra 
conforme ítem 10 do edital, ficando o representante já convocado. Nada mais havendo a tratar a sessão foi 
encerrada e redigida a presente ata que depois de lida e aprovada foi assinada pelos presentes. 
 
 

Nova Lima, 22 de fevereiro de 2021. 
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