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Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE 

 

 

 

Ao vigésimo dia do mês de Junho de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de 

reuniões, no prédio da Secretaria de Educação de Praia Grande, situado à Rua José 

Borges Neto, nº 50, Mirim, teve início a reunião do Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar sob a presidência do Sr. Rodrigo Maia, contando com a presença 

dos conselheiros que assinam a lista de frequência anexa a presente ata. Contamos com 

a participação do Sr. Cleyton, diretor da divisão de compras. No inicio da reunião o Sr. 

Cleyton começou explicando como funciona o processo de pregão e licitação para a 

compra de gêneros alimentícios e informou que o sistema de pregão é público e pode 

ser consultado pelos conselheiros no site da Prefeitura de Praia Grande, nos campos 

cidadão e licitação, o mesmo informou que as leis que regem o sistema de pregão e 

licitação são 8666 e 10.520 e foi explicado também que atualmente o pregão está 

acontecendo de forma eletrônica e não presencial. O Sr. Cleyton explicou que para 

participar do pregão as empresas devem estar obrigatoriamente com a documentação 

regular e com os impostos em dia, pois a saúde financeira da empresa é de fundamental 

importância. Os conselheiros ficaram satisfeitos com a participação do Sr. Cleyton, pois 

foi possível esclarecer algumas dúvidas. A próxima reunião foi agendada para o dia 

18/07/2018, sendo que, o tema será prestações de contas e contará com a participação 

do Sr. Vagner do setor de finanças. Devido ao mês de férias foi acordado que não serão 

realizadas visitas nas unidades escolares no mês de julho.  Nada mais havendo a tratar, o 

Sr.  Presidente  deu  por  encerrada  a  reunião,  e eu  Daniela Nunes Aguiar, 
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representante do poder executivo, lavrei e assino a presente ata junto aos demais 

conselheiros presentes. 

 

Rodrigo Maia 

Daniela Nunes Aguiar  

Rosiany Grigini Zavatiero 

Eliane Lima  

Tobias Lourençoni da Silva  

 

 

 

 

 

 


