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CHAMADA PUBL1CA N° 02582/2019

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITA^AO E PROJETO

DE VENDA

As 10h 10 do dia vinte e sete do mes de agosto de dois mil e dezenove, reuniram-se 

no predio do Instituto Federal de Educagao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo - 

Campus Avare, sito a Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, N° 1.333 - Jardim 

Europa, os representantes da Comissao Especial de Compras e Acompanhamento 

das Agoes de Alimentagao Escolar, para o processo de aquisigao por Chamada 

Publica de generos alimenticios para merenda escolar com recursos do PNAE, 
designados pela Portaria N° 0046/2018, Felipe Reis Rodrigues, Maria Clara 

Damiao, Gustavo Yoshio Watanabe e Renato Silvano Pires Baptista. Neste ato 

registra-se a presenga do representante da Cooperativa dos Produtores 

Agropecuarios de Sao Pedro, Nilton Antonio Veronezi. Ato continue foi 
informado a todos os presentes sobre os procedimentos iniciais de abertura e 

assinatura dos envelopes por todos os presentes. Os envelopes apos a assinatura 

foram abertos pelo servidor Renato Silvano Pires Baptista e foram assinados pelos 

membros da comissao e pelo participante presente. As 10:30h todos os documentos 

foram assinados, seguido do credenciamento do responsavel pela entrega dos 

envelopes e apresentagao de procuragao em nome de Nilton Antonio Veronezi. O 

envelope entregue pela COOPAMSP de habilitagao continha quarenta e oito (48) 

paginas e o envelope com o projeto de venda tres (3) paginas. Foi consultada a 

validade da DAP dos agricultores presentes no projeto de venda da Cooperativa 

estando todas com validade vigente. Foi tambem entregue amostra do produto pelo 

representante da COOPAMSP para analise nos termos da legislagao vigente. O 

servidor Gustavo Yoshio Watanabe explicou aos presentes que no periodo da tarde 

sera realizada nova sessao para o resultado da habilitagao dos projetos de venda e 

de toda a documentagao. Ficou acordado que qualquer alteragao necessaria sera
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realizada impreterivelmente ate o dia 30/08/2019 as 15h00min, as pendencias serao 

comunicadas atraves de Ata redigida a partir dos procedimentos realizados no 

periodo da tarde. Ato continue procedeu-se o encerramento da presente sessao. 
Lavra-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros 

da Comissao e do represente presente.

Avare, 27 de agosto de 2019.
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