
            PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 

CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2019 – HOMOLOGAÇÃO

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA,
Prefeito Municipal de Pederneiras, 
Estado de São Paulo, etc.

TENDO em vista o resultado obtido na Chamada Pública nº 03/2019, cujo objeto é
a  aquisição  de  gêneros  alimentícios  da  Agricultura  Familiar  para  alimentação  escolar;  fica
homologada  a  decisão  proferida  pela  Comissão  Municipal  de  Licitações  que  adjudicou  as
propostas dos  agricultores individuais  João Fernando Luciano,  José  Marcio  Luciano,  Antônio
Aparecido Guermandi, Roberto Gruntman Júnior, Ronaldo Gruntman, Celso Struani, José Hilário
Savedra, José Nascimento de Paula Nunes, Tadeu Adelmo Guermandi e Yuri Gruntman e  da
empresa COAFASO - Cooperativa dos Agricultores Familiares do Sudoeste-SP  e;  autorizada a
contratação da seguinte forma: ANTONIO APARECIDO GUERMANDI: 13.333 kg de laranja pêra,
pelo valor total de R$ 19.999,50; CELSO STRUANI: 300 kg de berinjela, 50 kg de quiabo, 500 kg
de abóbora seca, 2.000 kg de pepino, 1.515 kg de abobrinha brasileira, 1.850 kg de mandioca
descascada, 500 kg de milho verde espigas e 500 kg de milho verde à granel, pelo valor total de
R$ 20.000,00; JOÃO FERNANDO LUCIANO: 200 kg de vagem, 3.334 kg de tomate molho, 600
kg de couve flor, 1.000 kg de pepino, 1.500 kg de repolho liso, 50 kg de pimenta verde americana,
520 kg de beterraba e 1.000 kg de cenoura, pelo valor total de R$ 19.998,00;  JOSÉ HILÁRIO
SAVEDRA:  300 kg de couve manteiga, 400 kg de almeirão, 400 kg de chicória, 1.500 kg de
repolho liso, 200 kg de cebolinha, 200 kg de salsa, 1.850 kg de alface, 480 kg de beterraba, 1.290
kg de cenoura e 600 kg de brócolis  ninja, pelo valor  total de R$ 19.998,50;  JOSÉ MÁRCIO
LUCIANO:  1.666  kg  de  tomate  molho e  5.000 kg  de tomate  salada,  pelo  valor  total  de  R$
19.998,00;  JOSÉ NASCIMENTO  DE  PAULA  NUNES:  200  kg  de  vagem,  300  kg  de  couve
manteiga, 600 kg de almeirão, 600 kg de chicória, 1.485 kg de abobrinha brasileira, 1.150 kg de
mandioca descascada, 200 kg de cebolinha, 200 kg de salsa, 1.150 kg de alface e 300 kg de
espinafre, pelo valor total de R$ R$ 19.293,50; ROBERTO GRUNTMAN JÚNIOR: 10.526 kg de
banana nanica, pelo valor total de R$ 19.999,40; RONALDO GRUNTMAN: 10.526 kg de banana
nanica, pelo valor total de R$ 19.999,40;  TADEU ADELMO GUERMANDI: 7.000 kg de laranja
pêra, 800 kg de pimentão verde, 400 kg de pimentão vermelho e 400 kg de pimentão amarelo,
pelo valor total de R$ 16.100,00; YURI GRUNTMAN: 4.948 kg de banana nanica, pelo valor total
de  R$  9.401,20  e;  COAFASO  -  COOPERATIVA  DOS  AGRICULTORES  FAMILIARES  DO
SUDOESTE-SP: 17.000 kg de melancia, pelo valor total de R$ 28.900,00; com todas as demais
condições conforme edital.

       Pederneiras, 24 de janeiro de 2020.

   VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
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