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ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS NA 

CHAMADA PUBLICA N.º 001/2022. 

 

Aos cinco dias do mês de Maio de 2022, às treze horas, na sede da Prefeitura Municipal 
de Bannach – PA, onde funciona a CPL,  sito na Avenida Paraná nº27 – Centro – 
Bannach – PA, CEP: 68.388-000, onde se achava presente a comissão permanente de 
licitação regularmente nomeada pela Portaria nº 002/2022 de (03/01/2022), sendo: 
Presidente: NEEMIAS GAMA FERNANDES, 1º membro:  JOCILENE TENORIO FERNANDES, 

2º membro: JOSÉ FELIX DA SILVA, para realizar, dirigir a chamada publica nº001/2022, tendo 
como objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 

atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. O referido processo foi publicado no Mural 
da Prefeitura Municipal de Bannach - PA, no dia 19 de Abril de 2022 e no Diário Oficial da 
União, nº74 seção 3, no dia 19 de abril de 2022 no Diário Oficial do Estado do Pará – 
IOEPA, sob o numero nº34.938, no dia 19 de Abril de 2022, e no Jornal da Amazônia 
(jornal de grande circulação), no dia 19 de Abril de 2022, publicado no portal dos 
jurisdicionado: www.tcm.pa.gov.br e no site do município http://www.bannach.pa.gov.br. 
No horário fixado pela comissão o senhor presidente declara aberta a sessão, recebe os 
envelopes e faz constar que compareceu a senhora: DALVA MARIA DE MORAIS SILVA, 
inscrita no cadastro de agricultor familiar nº SDW0672539202442604220411; DIVINO 
SABINO DE OLIVEIRA, inscrita no cadastro de agricultor familiar nº 
SDW0201655106250505221142; LUCAS DE MORAIS SILVA, inscrita no cadastro de 
agricultor familiar nº SDW0041164072080305220547. Na sequência é aberto os 
envelopes e constatado os documentos solicitado no edital das participantes (DAP – 
documento de aptidão ao PRONAF e documentos pessoais), bem como projetos de 
vendas. Em seguida a comissão permanente de licitação e os agricultores rubricam os 
envelopes, constatam que se encontram lacrados. Em seguida a comissão passa analisar 
os projetos de venda, fazendo constar que o resultado esta no mapa de apuração em 
anexo que faz parte integral desta ata. Em seguida o senhor presidente cedeu a palavra 
aos presentes que quisessem se pronuncia ninguém fez uso da mesma. Na sequência o 
senhor presidente declara os agricultores vencedores do certame. Nada mais havendo a 
relatar, lavrei a seguinte ata que passa a ser assinada por mim presidente e pela 
comissão presente e pelos agricultores familiares presentes e organizações. 
  
 
 
NEEMIAS GAMA FERNANDES 
Presidente 
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JOCILENE TENORIO FERNANDES 
Membro suplente 
 
 
JOSÉ FELIX DA SILVA 
Membro 
 
 
DALVA MARIA DE MORAIS SILVA 
SDW0672539202442604220411 
 
 
 
DIVINO SABINO DE OLIVEIRA  
SDW0201655106250505221142  
 
 
 
LUCAS DE MORAIS SILVA 
SDW0041164072080305220547 
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