
MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

CHAMADA PUBLICA n' 002/GAPLS/2019

ATA N' OOI

ATA DE ABERTU
DAS PROPOSTAS DE VENDA

As nove horas do dia 28 de agosto do ano de dois mil e dezanove, na sala de reuniões

do prédio da Chefia do GAP-LS, em atendimento ao Edital de Chamamento Público n.'

002/GAPLS/2019, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares

e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei n' 1 1.326, de 24 de julho de

2006, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos

- PAA, com dispensa de licitação, com fulcro no art. 17 da Lei n' 12.512, de 14 de outubro de

201 1, no art. 5' do Decreto n' 7.775, de 04 de julho de 2012, e na Resolução GGPAA n' 50,

publicada no DOU de 26 de setembro de 2012, e alterações, reuniu-se a Comissão Permanente

de Licitação, designada pelo Boletim Interno Ostensivo n' 19, de 3] de janeiro de 2019,

composta pelo Sr. DANIEL DE SOUZA RAMOS Major Intendente, Presidente; pelo Sr.

RENAN MANcnql SILVA -- I' Tenente Intendente, Membro da Comissão; pela Sra.

LUCIANA SOUTO MTRANDA I' Tenente SJU, Membro da comissão; pela Sra. ANA

CAROLINA GONÇALVES DA SILVA DIAS -- 3' Sargento BSP, Membro da Comissão;

pelo Sr. ROBERT AURELIO SOBRINHO -- Cabo SAD, Secretário, para realização da

abertura dos envelopes l e 2, habilitação e julgamento das propostas de venda

respectivamente.

Apresentou os envelopes a seguinte participante: C00PEjiATIVA DOS

SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA, CNPJ n' 91 .360.420/0001-34.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) do GAP-LS deu por aberta

a Sessão no horário previsto para a reunião. Na sequência, o envelope de Habilitação (n' ] ) foi

aberto e todos os documentos analisados por todos os membros da CPL. Neste ato constatou-



se que a participante estava com a documentação de acordo com o previsto no Edital, sendo

considerada HABILITADA

Passando à fase seguinte foram abertos os envelopes de Propostas de Venda (n' 2),

sendo todos os documentos analisados pela comissão no tocante à formalidade e aceitabilidade

do preço ofertado. Foi verificada, ainda, a compatibilidade dos preços unitários constantes nas

propostas de preços

Por fim, a CPL considerou vencedora a melhor proposta de preços dos itens

especificados a seguir

COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SIJPEjilOR LTDA, CNPJ n'

91 .360.420/0001 -34

Item

vencedor'
Descrição Unid Quant. Valor Unir. Valor Total

Carne bovina proveniente do músculo
patinho, cortada em cubos de tamanho 2x2
cm em média. O produto deverá ser
acondicionado em embalagens primárias
sendo pacotes de polietileno reforçado,
contendo peso líquido de 5 kg cada e em
embalagens secundárias de papelão,
contendo peso líquido de 20 kg cada.
Constar no rótulo do produto: nome do
produto; acompanhado do tcrmo congelado;
data de fabricação/embalagem e validade;
nome do estabelecimento de origem, nome
do frigorífico ou 'h"p'l"-.,A p -";"-n
sanitário SIF.

Carne bovina proveniente do músculo coxão
mole, cortada em cubos de tamanho 2x2 cm

em média. O produto deverá ser
acondicionado em embalagens primárias
sendo pacotes de polietileno reforçado,
contendo peso líquido de 5 kg cada e em
embalagens secundárias de papelão,
contendo peso líquido de 20 kg cada.
Constar no rótulo do produto: nome do
produto; acompanhado do termo congelado;
data de fabricação/embalagem e validade;
nome do estabelecimento de origem, nome
do frigorífico ou abatedouro e registro
sanitário SIF.

Carne bovina proveniente do úúÉéiiiã
patinho, cortada em iscas de tamanho lx5
cm em média. O produto deverá ser
acondicionado em embalagens primárias
sendo pacotes de polietileno reforçado,
contendo peso líquido de 5 kg cada e em
embalagens secundárias de papelão,

16 KG 4000 R$ 23,65 ! R$ 94.600,00

17 KG 2.000 R$ 24,40 R$ 48.800,00

20 KG 3.000 R$ 26,65 R$ 79.950,00
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\
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Constar no rótulo do produto: nome do
produto; acompanhado do termo congelado;
data de fabricação/embalagem e validade;
nome do estabelecimento de origem, nome
do frigorífico ou abatedouro e registro
sanitário SIF.

Carne bovina proveniente do músculo coxão
mole. cortada em iscas de tamanho lx5 cm
em média. O produto deverá ser
acondicionado em embalagens primárias
sendo pacotes de polietileno reforçado,
contendo peso líquido de 5 kg cada e em
embalagens secundárias de papelão,
contendo peso líquido de 20 kg cada.
Constar no rótulo do produto: nome do
produto; acompanhado do termo congelado;
data de fabricação/embalagem e validade;
nome do estabelecimento de origem, nome
do frigorífico ou abatedouro e registro
sanitário SIF

Carne bovina proveniente do músculo
chuleia, cortada em bisteca de gramagens
110gr em média. O produto deverá ser
acondicionado em embalagens primárias
sendo pacotes de polietileno reforçado,
contendo peso líquido de 5 kg cada e em
embalagens secundárias de papelão,
contendo peso líquido de 20 kg cada.
Constar no rótulo do produto: nome do
produto; acompanhado do termo congelado;
data de fabricação/embalagem e validade;
nome do estabelecimento de origem, nome
do frigorífico ou abatedouro e registro
sanitário SIF.

21
KG 3.000 R$ 31,75 R$ 95.250,00

22 KG 4.000 R$ 21,70 R$ 86.800,00

VALOR TOTAL R$ 405.400,00

O Presidente da CPL, depois de concluídas as análises e deliberações, resolveu

encerrar a sessão, determinando que seja divulgado o resultado deste procedimento aos

licitantes participantes, contando a partir daí o prazo recursal de 5 (cinco) dias, previsto no

Art. 1 09 da Lei 8.666/93

Este documento será anexado ao PAG e também enviado a todas licitantes através de

correio eletrânico e divulgação no site , sendo que

os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados, nos

dias úteis, no horário das 08:30 horas às 11:30 horas e 13:30 às 15:30 horas, no endereço

Divisão de Obtenção do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa, Av. Brig. Eduardo Gomes,

S/N', CEP: 33.400-000 Vila Asas -- Lagoa Santa -- MG



E assim, nada mais havendo a registrar foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata

que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da CPL presentes

Lagoa Santa, em 28 de agosto de 2019

SOUZA RAMOS Mal IntDANIEL
ente da Comissão

RENAN MÀnéINI SILVA I' Ten Int
Membro da Comissão

LUCIANA SOUTO MIRANDA I' Ten SJU
Membro da Comissão

ANA CAROLINA GoblÇAtvqÍ DA SALVA DIAS 3' SP BSP
Membro dá Comissão

l
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RO. Q..SOBRINHO Cb SAD7 Secretário



MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

CHAMADA PI.JBLICA n' 002/GAPLS/2019

ATA N' 002

As nove horas do dia 04 de setembro do ano de dois mil e dezenove, na sala de

reuniões do prédio da Chefia do GAP-LS, em atendimento ao Edital de Chamamento Público

n.' 002/GAPLS/2019, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios de agricultores

familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei n' 1 1 .326, de 24 de

julho de 2006, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de

Alimentos -- PAA, com dispensa de ]icitação, col-n fu]cro no art. 17 da Lei n' 12.5]2, de 14 de
outubro de 201 1, no art. 5' do Decreto n' 7.775, de 04 de julho de 2012, e na Resolução

GGPAA n' 50, publicada no DOU de 26 de setembro de 2012, e alterações, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Boletim Interno Ostensivo n' 99, de 3 de

junho de 2019, composta pelo Sr. DANIEL DE SOUZA RAMOS Major Intendente,

Presidente; pela Sra. LUCIANA SOUTO MIRANDA T I' Tenente SJU, Membro da
comissão; pelo Sr. MOISES LEAL DA ROCHA -- 3' Sargento SAD, Membro da Comissão;

pela Sra. ANA CAROLINA GONÇALVES DA SALVA DIAS 3' Sargento BSP, Membro da
Comissão; pelo Sr. ROBERT AURELIO SOBRINHO T Cabo SAD, Secretário, para a

ratificação do julgamento da proposta de venda das licitantes habilitadas.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) deu por aberta a Sessão no

horário previsto para a reunião, informando que a participante apresentou Termo de

Desistência, abdicando do interesse de apresentar recurso contra a decisão da CPL,

concernente ao julgamento das propostas de venda, publicada na Seção 3 do Diário Oficial da

União n' 171, de 04 de setembro de 2019. Deste modo, não haverá prazo recursal, a CPL

chegou à seguinte deliberação:

Ratificar a Participante C00PEjiATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI

SUPERIOR LTDA, CNPJ n' 91 .360.420/0001-34.

O Presidente da CPL resolveu encerrar a sessão, determinando que seja divulgado o

resultado deste procedimento ao licitante participante



E assim, nada mais havendo a registrar foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata
que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação presentes a esta sessão.

Lagoa Santa, em 04 de setembro de 2019

DANIEL DE $ÓUZA RAMOS Mal Int
Prós«dente da Comissão

LUCIANA SOUTO MIRANDA I' Ten SJU
Membro da Comissão

MOISÉS ÍdKL DA ROCHA 3' Sg SAD
Membro da Comissão

ANA CAROLiNAbafgça,VES DA SILVA DIAS 3' Sg BSP
Membro da Comissão

/

[0 SOBRIN HO Cb SADROBERT
Secretário


