
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-2ª ATA REFERENTE À CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2021. 
 

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte um, às nove horas, com observância às 
disposições contidas no instrumento convocatório e na Resolução/CD/FNDE Nº 06 de 08 de maio de 
2020, em sessão aberta ao público, reuniram-se com a finalidade de dar continuidade aos procedimentos da 
ata do dia 27/05/21 referentes a Chamada Pública 005/2021, cujo objeto é a contratação para a Aquisição 
de Polpa de Fruta, destinados a complementação da merenda escolar para alunos da rede municipal de 

ensino, reuniram-se o Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Lima 
e os respectivos membros de apoio abaixo relacionados.  

Nenhum dos proponentes compareceu à sessão, ato contínuo, após a análise dos documen-
tos do envelope “A” – Documentação de Habilitação e envelope “2” – Projeto de Venda de todos os 
licitantes foi constatada a habilitação dos mesmos de acordo com o edital.  

Apurou-se projeto de venda conforme abaixo: 
 

 
 
Conforme Ata da 1a Sessão em 27/05/2021 foi concedido prazo à Cooperativa Central dos 

Agricultores Familiares do Noroeste Mineiro – ALFA para apresentação de CPF dos agricultores; foi 
enviado e regularizado dentro do prazo. 

Tendo em vista que todos foram habilitados, a CPL suspende “Sine Die” para analisar os cri-
térios de seleção dispostos no Item 09 do Edital. 

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, 10 de Junho de 2021. 

 
 

Júlio César de Souza 
Presidente da CPL 
 
Luciana Ferreira Gontijo 
Membro da CPL 
 
Hélio José Rodrigues 
Membro da CPL 
 
 
 
 

 
 
 
Débora de Araújo Ferreira 
Membro da CPL 
 
 
 
 
 
 
 

Qtde Goiaba Unit. Qtde Maracujá Unit. Qtde Manga Unit. Qtde Abacaxi Unit.

ALFA 1000 21.930,00 21,93 1500 40.620,00 27,08 1000 18.580,00 18,58 1500 31.410,00 20,94 

Gde Sertão 1000 21.930,00 21,93 1500 40.620,00 27,08 1000 18.580,00 18,58 1500 31.410,00 20,94 

Luiz Américo - - - 738 19.985,04 27,08 - - - - - -

Luiz Flávio - - - 738 19.985,04 27,08 - - - - - -

Maria Cecília 882 19.342,26 21,93 24 649,92 27,08 - - - - - -


