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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Processo: SA/DL nº 151/2.017.  

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para 

alimentação escolar com dispensa de licitação, conforme Lei Federal n° 

11.947, de 16/06/2009 e Resolução FNDE nº 26, de 17/06/2.013, alterada 

pela Resolução FNDE nº 4/15. 

 

 
A Comissão Permanente de Licitações comunica aos interessados na CHAMADA 

PÚBLICA nº 1/2.017, que após análise  detalhada da documentação recebida, Resolveu: 

 

 

Habilitar as entidades: Cooperativa dos Bananicultores e Agricultores de Miracatu – 

Coobam, Associação dos Produtores Rurais de Tabatinga, Associação dos Produtores Rurais 

da Agricultura Familiar de Taquaritinga – APRAFT e Associação da Agricultura Familiar de 

Monte Alto – AAFMA,  pela regularidade formal dos requisitos exigidos no Edital 

pertinente.  

 

 

Eleger vencedores do certame: Cooperativa dos Bananicultores e Agricultores de 

Miracatu – Coobam: produtor Laurindo Marques de Sousa, 10.800 quilogramas de banana 

nanica, ao preço unitário de R$ 1,66 (um real e sessenta e três centavos); produtor Renato da 

Silva Malaquias, 10.800 quilogramas de banana nanica, ao preço unitário de R$ 1,66 (um 

real e sessenta e seis centavos); produtor Janaina Lima Soares, 1.730 quilogramas de 

chuchu, ao preço unitário de R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos); produtor Maria 

Aparecida da Silva Oliveira, 10.800 quilogramas de banana nanica, ao preço unitário de R$ 

1,66 (um real e sessenta e seis centavos); produtor Wagner Faria da Silva, 10.800 

quilogramas de banana nanica, ao preço unitário de R$ 1,66 (um real e sessenta e seis 

centavos), perfazendo o valor total de R$ 75.691,00 (setenta e cinco mil, seiscentos e 

noventa e um reais). Associação dos Produtores Rurais de Tabatinga, produtor Adler 

José Rolla, 2.360 quilogramas de mamão, ao preço unitário de R$ 2,59 (dois reais e 

cinquenta e nove centavos); produtor Cristiano Rossato, 1.680 quilogramas de pepino 

japones, ao preço unitário de R$ 2,44 (dois reais e quarenta e quatro centavos); produtor 

João Robson Ribeiro, 720 quilogramas de laranja, ao preço unitário de R$ 1,34 (um real e 

trinta e quatro centavos); produtor Joel Aparecido Galbiatti, 3.820 quilogramas de tangerina 

ponkan, ao preço unitário de R$ 4,03 (quatro reais e três centavos); perfazendo o valor 

total de R$ 26.571,00 (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e um reais). Associação dos 

Produtores Rurais da Agricultura Familiar de Taquaritinga – APRAFT: produtor 

Claudemir Luiz Turra, 2.160 quilogramas de laranja pera, ao preço unitário de R$ 1,34 (um 

real e trinta e quatro centavos), 300 quilogramas de mandioca, ao preço unitário de R$ 1,63 

(um real e sessenta e três centavos), 1.946 quilogramas de tangerina ponkan, ao preço 

unitário de R$ 4,03 (quatro reais e três centavos); produtora Elaine Regatieri, 300 
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quilogramas de mandioca, ao preço unitário de R$ 1,63 (um real e sessenta e três centavos), 

153 quilogramas de vagem macarrão, ao preço unitário de R$ 5,64 (cinco reais e sessenta e 

quatro centavos), 2.280 quilogramas de mamão, ao preço unitário de R$ 2,59 (dois reais e 

cinquenta e nove centavos) e 200 quilogramas de melancia, ao preço unitário de R$ 1,34 

(um real e trinta e quatro centavos); produtor Marcelo Gibertoni, 300 quilogramas de 

mandioca, ao preço unitário de R$ 1,63 (um real e sessenta e três centavos), 975 

quilogramas de tangerina ponkan, ao preço unitário de R$ 4,03 (quatro reais e três centavos); 

produtor Everton Thiago Chiavelli, 2.919 quilogramas de tangerina ponkan, ao preço 

unitário de R$ 4,03 (quatro reais e três centavos) e 280 quilogramas de abacate, ao preço 

unitário de R$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos); produtor Moyses Pinheiro de 

Sá, 760 quilogramas de mamão, ao preço unitário de R$ 2,59 (dois reais e cinquenta e nove 

centavos) e 860 quilogramas de repolho, ao preço unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e 

quatro centavos); produtor Denilson Ap. Bovério, 154 quilogramas de vagem macarrão, ao 

preço unitário de R$ 5,64 (cinco reais e sessenta e quatro centavos); produtor Reginaldo 

Roberto Bovério, 153 quilogramas de vagem macarrão, ao preço unitário de R$ 5,64 (cinco 

reais e sessenta e quatro centavos) e 2.600 quilogramas de melancia, ao preço unitário de R$ 

1,34 (um real e trinta e quatro centavos); produtor Vera lúcia Sebastiana Duarte, 20 

quilogramas de almeirão, ao preço unitário de R$ 5,23 (cinco reais e vinte e três centavos); 

produtor Julio César Regatieri Mucio, 590 quilogramas de couve flor, ao preço unitário de 

R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos), 230 quilogramas de melão, ao preço 

unitário de R$ 3,04 (três reais e quatro centavos), 24 quilogramas de pimenta vermelha, ao 

preço unitário de R$ 5,66 (cinco reais e sessenta e seis centavos) e 860 quilogramas de 

repolho, ao preço unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos);  produtor Israel 

Stefano, 500 quilogramas de batata doce biofortificada, ao preço unitário de R$ 2,20 (dois 

reais e vinte centavos), perfazendo o valor total de R$ 51.129,94 (cinquenta e um mil, 

cento e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos). Associação da Agricultura 

Familiar de Monte Alto – AAFMA, produtor Vandecir Salvador Vedoveli, 4.500 

quilogramas de mandioca, ao preço unitário de R$ 1,63 (um real e sessenta e três centavos); 

produtor Antônio Aparecido Caetano da Silva, 2.000 quilogramas de alface crespa, ao preço 

unitário de R$ 5,29 (cinco reais e vinte e nove centavos), 1.040 quilogramas de brócolis, ao 

preço unitário de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) e 280 quilogramas de berinjela, ao 

preço unitário de R$ 1,91 (um real e noventa a um centavos); produtor Dorival Agostinho, 

2.500 quilogramas de abobrinha brasileira, ao preço unitário de R$ 1,77 (um real e setenta e 

sete centavos), 3.500 quilogramas de repolho, ao preço unitário de R$ 1,34 (um real e trinta 

e quatro centavos), 1.000 quilogramas de feijão carioquinha, ao preço unitário de R$ 3,39 

(três reais e trinta e nove centavos); produtor Adão do Carmo Comin, 600 quilogramas de 

beterraba, ao preço unitário de R$ 1,60 (um real e sessenta centavos), 8.000 quilogramas de 

tomate, ao preço unitário de R$ 2,16 (dois reais e dezesseis centavos), 100 quilogramas de 

pimenta doce, ao preço unitário de R$ 3,53 (três reais e cinquenta e três centavos); produtor 

Edson Aparecido Vedolveli, 6.400 quilogramas de cenoura, ao preço unitário de R$ 1,87 

(um real e oitenta e sete centavos); produtora Joana Maria Garbin, 3.160 quilogramas de 

manga, ao preço unitário de R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos), 200 quilogramas 

de quiabo, ao preço unitário de R$ 6,67 (seis reais e sessenta e sete centavos), 300 

quilogramas de abobora moranga, ao preço unitário de R$ 1,59 (um real e cinquenta e nove 
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centavos), 500 quilogramas de chuchu, ao preço unitário de R$ 2,30 (dois reais e trinta 

centavos), 290 quilogramas de rabanete, ao preço unitário de R$ 8,14 (oito reais e catorze 

centavos); produtor Carlos Nobre de Oliveira,  1.560 quilogramas de pepino, ao preço 

unitário de R$ 2,44 (dois reais e quarenta e quatro centavos), 400 quilogramas de couve flor, 

ao preço unitário de R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos), 1.500 quilogramas 

de repolho, ao preço unitário de R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos), 1.800 

quilogramas de vagem macarrão, ao preço unitário de R$ 5,64 (cinco reais e sessenta e 

quatro centavos), 1.000 quilogramas de abobrinha brasileira, ao preço unitário de R$ 1,77 

(um real e setenta e sete centavos); produtor Aparecido Comim Sobrinho, 8.000 quilogramas 

de tomate, ao preço unitário de R$ 2,16 (dois reais e dezesseis centavos), 600 quilogramas 

de beterraba, ao preço unitário de R$ 1,60 (um real e sessenta centavos), 100 quilogramas de 

pimenta doce, ao preço unitário de R$ 3,53 (três reais e cinquenta e três centavos); produtora 

rosa Maria Garbin Vellone, 1.500 quilogramas de batata doce, ao preço unitário de R$ 1,88 

(um real e oitenta e oito centavos), 825 quilogramas de limão tahiti, ao preço unitário de R$ 

3,90 (três reais e noventa centavos), 1.050 quilogramas de maracujá, ao preço unitário de R$ 

5,56 (cinco reais e cinquenta e seis centavos); produtor Antônio Cláudio Mendes da Silva, 

1.120 quilogramas de almeirão, ao preço unitário de R$ 5,23 (cinco reais e vinte e três 

centavos); 900 quilogramas de alface crespa, ao preço unitário de R$ 5,29 (cinco reais e 

vinte e nove centavos), 200 quilogramas de rúcula, ao preço unitário de R$ 6,19 (seis reais e 

dezenove centavos), 300 quilogramas de couve folha, ao preço unitário de R$ 4,96 (quatro 

reais e noventa e seis centavos), 400 quilogramas de acelga, ao preço unitário de R$ 2,11 

(dois reais e onze centavos), 400 quilogramas de brócolis, ao preço unitário de R$ 3,90 (três 

reais e noventa centavos); produtor Alex Baron Caetano da Silva, 1.120 quilogramas de 

almeirão, ao preço unitário de R$ 5,23 (cinco reais e vinte e três centavos), 900 quilogramas 

de alface crespa, ao preço unitário de R$ 5,29 (cinco reais e vinte e nove centavos), 1.030 

quilogramas de rúcula, ao preço unitário de R$ 6,19 (seis reais e dezenove centavos), 300 

quilogramas de cheiro verde, ao preço unitário de R$ 8,86 (oito reais e oitenta e seis 

centavos); produtor Marcos Donadon Agostinho, 3.000 quilogramas de feijão carioquinha, 

ao preço unitário de R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos), 3.000 quilogramas de 

cebola, ao preço unitário de R$ 1,63 (um real e sessenta e três centavos); produtor Lucas 

Matheus de Oliveira, 1.360 quilogramas de pepino japonês, ao preço unitário de R$ 2,44 

(dois reais e quarenta e quatro centavos), 3500 quilogramas de vagem, ao preço unitário de 

R$ 3,28 (três reais e vinte e oito centavos), 180 quilogramas de quiabo, ao preço unitário de 

R$ 6,67 (seis reais e sessenta e sete centavos); produtor Benedito Osmar Ravazzi, 6.097 

quilogramas de goiaba, ao preço unitário de R$ 3,28 (três reais e vinte e oito centavos); 

produtor Michel José Ravazzi, 710 quilogramas de batata doce, ao preço unitário de R$ 1,88 

(um real e oitenta e oito centavos), 4.000 quilogramas de mamão formosa, ao preço unitário 

de R$ 2,59 (dois reais e cinquenta e nove centavos), 1.763 quilogramas de goiaba, ao preço 

unitário de R$ 3,28 (três reais e vinte e oito centavos), 1.425 quilogramas de abóbora 

brasileira, ao preço unitário de R$ 1,77 (um real e setenta e sete centavos). Perfazendo o 

valor total de R$ 239.442,05 (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e 

dois reais e cinco centavos). 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO 
 

Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, nº 1.390 – Monte Alto - Fone: (16) 3244-3113 – Estado de São Paulo. 

 

 

Notificar, na forma da Cláusula Oitava do Edital da Chamada Pública, no prazo de 3 (três) 

dias úteis, contados da presente decisão, para a apresentação das amostras dos produtos na 

Central Municipal de Alimentos, localizada na Rua dos Diamantes, nº 185, horário das 7:00 

às 13:00 horas. 

 

 

Monte Alto SP, 22 de fevereiro de 2.018. 

 

 

 

 
ADAIR TEIXEIRA                

Presidente  
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GABINETE DO PREFEITO 

 

 

DESPACHO 

 

 

ASSUNTO: Processo SA/DL- 151/2.017 

 

 

O Prefeito do Município de Monte Alto, Estado de São Paulo, 

usando das atribuições legais, e, com competência jurídica para deliberar acerca do 

processo em epígrafe, confirma a correta classificação adotada pela Comissão 

Permanente de Licitações - CPL -, e HOMOLOGA o resultado vantajoso 

encontrado. 

 

 

Publique-se.  

 

 

 

Monte Alto, __ de ____ de 2.018. 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO RODRIGUES 

Prefeito 
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DESPACHO 

 

 

ASSUNTO: Processo SA/DL – 151/2.017 

 

 

O Prefeito do Município de Monte Alto, Estado de São Paulo, 

torna público que, resolveu proclamar satisfatória e conveniente aos interesses da 

Administração, os projetos de vendas apresentados, e, ADJUDICA o objeto da 

Chamada Pública nº 1/2.017, em favor da __________, valor total R$ ______ 

(_____);  _______, valor total de R$ _____ (_____); e o produtor rural individual 

__________, valor total de R$ _____ (___________), com pagamento das obrigações 

decorrentes, nos prazos e condições ofertadas e aceitas.  

 

Determino a convocação das entidades, para que no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do despacho, assinem os 

instrumentos contratuais necessários às formalizações das prestações. 

Publique-se. 

Monte Alto, __ de ____ de 2.018. 

 

 

 

JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO RODRIGUES 

Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO 
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DESPACHO 

 

 
PROCESSO SA/DL Nº 151/2.017 

Homologando o parecer da CPL e adjudicando o objeto da Chamada Pública nº 

01/2.017 em favor da _______________, valor total R$ _____; __________, valor 

total de R$ _____; e ___________, valor total de R$ ______.  

 

Ficam convocadas as entidades, para que no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

contados da desta publicação, assine o instrumento contratual necessário à 

formalização da prestação. 

 

 

 


