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ATA DE ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA 
 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPES DA CHAMADA PÚBLICA Nº 
001/2019. 

 
Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 09:00 horas, iniciou-se abertura do 

Chamada Pública que tem como objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da 
Agricultura Familiar e do empreendedor Familiar Rural no intutito de atender os programas: 
PNAE, PNAF, PNAP, PNAC, PNAI, EJA, E MAIS EDUCAÇÃO, atendendo ao que demanda a 
Legislação vigente. A Prefeitura Municipal de Belterra, através da Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria nº. 408/2019- SEMED, de 13 de dezembro de 2019, torna público para 
conhecimento de todos os interessados que fará realizar a abertura da sessão conforme descrito no Edital 
e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica à 
modalidade. Aberta a sessão pública, havendo o credenciamento da COOPERATIVA AGRICOLA 
MISTA DE PRODUTORES DO OESTE DO PARÁ-CCAMPOS incrita no CNPJ: 
10.575.783/0001-95. Neste ato houve comparecimento do representante da referida empresa o 
Sr.Rodolfo Nicolau Cioffi de Avila OAB: 19416. Dando seguimento a sessão pública a comissão de 
licitação, as 09:15 iniciou a abertura do envelope contendo as documentações, e da análise verificou-se 
que a que houve falta do documento de alvará conforme iten 3.1.3.3, X, do edital para grupos formais, 
abrindo diligencia, pelo prazo de 5(cinco) dias uteis conforme o item 3.1.4 do edital, para que a empresa 
apresente dcumentação em diligencia acima mencionada.Assim sendo fica marcada a sessão de 
reabertura para o dia 24 de janeiro de 2020 as 09:00., Considerando que se sanada as dililencias, passa 
a analise das amostras para o dia 27 de janeiro de 2020, no mesmo local e horario mencionado no Edital. 
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a sessão as 09:54 minutos.E para contar, Eu, Samara 
Rodrigues Lira, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes. 

Belterra-PÁ, 15 de janeiro de 2020. 

 
 

Samara Rodrigues Lira Presidente de 
Presidente da Comissão de Licitação 

 Portaria n. 408/2019 
 
 

 

Alana Elizabeth Martins de Melo 
Membro da Comissão de 

Licitação 

_______________________________ 
Rodolfo Nicolau Cioffi de Avila 
Cooperativa Agricola Mista De 

Produtores Do Oeste Do Pará-CCAMPOS
 
 
 
 

___________________________ 

Maruza Martins de Moura 
Nutricionista SEMED 
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