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ATA DE SESSÃO DO DISPENSA 0491/2019 
 
Aos onze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, nove horas, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória, reuniu-se a Comissão 
de Licitação de Apoio devidamente constituída pelo Sra. Prefeita, para o ato da Sessão 
da  Chamada Pública nº 003/2019 para a aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Mostrou interesse em 
participar do referido certame, protocolando os envelopes em tempo hábil os seguintes 
licitantes: CLAUDINEI ISRAEL RODRIGUES, pessoa física inscrito no CPF: 
397.807.676-49, residente e domiciliado a Fazenda Lambari, São João Batista do 
Glória/MG, JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS, inscrito no CPF: 516.168.316-34 
residente e domiciliado a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, São João Batista do 
Glória/MG, EDUARDO BERNARDES SILVA, pessoa física inscrito no CPF: 
076.285.356-85, residente e domiciliado a Fazenda Varginha, KM.11, linha Julieira, 
Passos/MG, ANTONINO FRANCISCO DE PAULA, inscrito no CPF: 122.061.486-68 
residente e domiciliado a Fazenda Palmeiras, São João Batista do Glória/MG. Iniciada 
a sessão a presidente procedeu ao protocolo dos envelopes e em seguida passou-se a 
abertura dos envelopes. Após análise verifica-se os licitantes: JOÃO BATISTA 
FERREIRA DOS REIS, CLAUDINEI ISRAEL RODRIGUES, ANTONINO FRANCISCO 
DE PAULA e EDUARDO BERNARDES SILVA apresentaram os documentos de 
identidade e CPF em cópia simples. O licitante CLAUDINEI ISRAEL RODRIGUES 
apresentou as declarações sem assinatura. O licitante ANTONINO FRANCISCO DE 
PAULA apresentou a CND Municipal sem assinatura. Conforme item 5, XIII do edital  a 
comissão concederá o prazo de 05 dias para a regularização das pendências  citadas 
acima. Os envelopes ficarão devidamente a guarda da presidente da CLP. Sendo 
assim a Presidente juntamente com a Comissão decidiu por suspender a sessão. 
Delibera-se que os demais atos serão realizados após o transcurso do prazo. Em nada 
mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, 
que após lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. 
 
 


