Ata da 2ª chamada pública
Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos,
na sala da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Prefeitura Municipal de
Cachoeira de Minas, situada na Praça da Bandeira, nº 276 – Centro, nessa cidade, se
reuniram, a nutricionista SHANYLE HÉLEN RAMOS, a representante da EMATER –
MG (Entidade Articuladora do Projeto), MARIA LÚCIA COUTINHO TAVARES, os
produtores, MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO OLIVEIRA – CPF 009.905.376-41,
JOSÉ FERNANDES BARBOSA – CPF 182.087.798-14, GILVAN NAZARET DE FARIA
– CPF 627.517.356-49, BENEDITO ISAAC DA SILVA – CPF 457.054.296-49 e BRÁZ
AUGUSTO PEREIRA – CPF 818.190.306-44, para a 2ª (segunda) Chamada Pública
de aquisição de gêneros alimentícios para a distribuição de Kits, autorizado pela Lei
Federal nº 13.987, visto o atual cenário de Pandemia. Foi apresentado o projeto de
venda do grupo informal, DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF), Cadastramento
de matrícula CEI, prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio,
cópia de CPF e RG de cada fornecedor. A nutricionista começou analisando os
projetos de venda e comparando com uma cotação realizada nos comércios da
cidade. Todos os preços ficaram dentro da média da cotação realizada nos comércios
da cidade. Foi estabelecido o cronograma de entrega, definido a quantidade para cada
semana de acordo com a distribuição, o horário de entrega deve ser feito até às 14hs
da segunda feira e o local de entrega ficou definido na Escola Municipal Capitão
Manoel Machado Homem, visto que o almoxarifado municipal não apresenta espaço
para armazenar a quantidade. A produtora Maria de Fátima Nascimento Oliveira
fornecerá mandioca (R$3,49) e abobrinha (R$3,47). O produtor Benedito Isaac da
Silva fornecerá banana prata (R$3,02). O produtor Gilvan Nazaret de Faria fornecerá
beterraba (R$3,42), cenoura (R$3,94). O produtor José Fernandes Barbosa fornecerá
o feijão (R$7,61). O produtor Brás Augusto Pereira fornecerá batata (R$3,22) e o
chuchu (R$3,79). Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, que após lida e
achada conforme, será assinada por todos. Cachoeira de Minas, 03 de Novembro de
2020.

