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ATA REFERENTE À CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 
HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas, nas 
dependências da Sala de Sessão de Licitações da CPL/Prefeitura Municipal de 
Fundão - ES, reuniu-se a CPL para os trabalhos referentes à abertura dos Envelopes 
“HABILITAÇÃO” e “PROJETO DE VENDAS” da Chamada Pública nº 001/2020, 
objetivando a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e de 
empreendedores familiares rurais ou suas organizações para atender as 
necessidades de alimentação escolar dos alunos matriculados nas unidades 
escolares da rede municipal de ensino, com base na Resolução de nº 26, de 17 
de junho de 2013, Lei 11.947, de 16 de junho de 2009 e Resolução CD/ FNDE Nº 
04/2015. A sessão pública iniciou-se com a presença do Senhor Wanderson Morett - 
Presidente da Comissão, secretariando os trabalhos desta Chamada Pública; e, o 
Senhor Josemar Batista Pereira - Membro da Comissão e as Senhoras Lorrayne 
Loureiro Thomasi - Membro da Comissão, Rosiane Bromonschenkel Palauro – 
Membro da Comissão. Registra-se a presença e participação da ASSOCIAÇÃO DOS 
APICULTORES E AGRICULTORES DE FUNDÃO-FUNDAMEL representada pelo 
Senhor MOISÉS BROETTO, COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFÃO 
representada pela Senhora AURIANA MOREIRA DE SOUZA ESPINDULA, 
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE COLATINA - CAFC 
representada pelo Senhor FRANCISLEY LUCAS CORREIA. O Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação informou aos representantes presentes os 
procedimentos a serem adotados durante a sessão pública da Chamada Pública – 
Agricultura Familiar. Após recolher os envelopes de Habilitação e Projetos de Venda, o 
Presidente da Comissão iniciou, imediatamente, a abertura dos envelopes.  As 
propostas foram submetidas aos membros da Comissão Permanente de Licitação, 
para avaliação do atendimento das especificações exigidas no Edital, onde se verificou 
que os entes cumpriram integralmente as condições estabelecidas no instrumento 
convocatório, com exceção apenas da COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE 
GARRAFÃO, a qual deixou de apresentar os documentos específicos listados nos 
descritivos dos itens 15 (café), 21 (colorau) e 27 (mel de abelha). Em decorrência do 
exposto, fora concedido o prazo instituído no subitem 4.5 do edital para apresentação 
do documento citado. Esta benesse é prevista em regulamento próprio para 
contratações de tal natureza, com fundamento na própria flexibilidade procedimental 
do chamamento. Não obstante a isso, ao ser feita seleção dos projetos de venda, 
observou-se que a ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E AGRICULTORES DE 
FUNDÃO-FUNDAMEL possui preferência por constituir grupo de projetos de 
fornecedores locais, tendo prioridade sobre os demais grupos, além de conter grupo de 
produtores assentados, outra condição preferencial. Portanto, foram considerados 
vencedores e classificados em primeiro lugar, no tocante aos itens 01 (abacate), 08 
(banana da terra), 09 (banana prata), 16 (cebola), 25 (laranja lima), 28 (mexerica), 29 
(pão caseiro), 41 (vagem). Assim, o montante global remonta ao valor de R$ 
96.786,00 (Noventa e seis mil e setecentos e oitenta e seis reais), sabendo que a 
referida associação possui 09 associados, mantendo-se dentro do limite permitido 
para aquisições desta natureza. Já a COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE 
GARRAFÃO foi classificada em primeiro lugar, no que tange aos itens 02 (abóbora), 
03 (abobrinha), 06 (aipim), 07 (alface crespa), 10 (batata inglesa), 12 (beterraba), 15 
(café em pó), 17 (cebolinha), 18 (cenoura), 19 (chuchu), 21 (colorau), 23 (goiaba), 24 
(inhame), 26 (maracujá), 27 (mel de abelha), 31 (pepino), 38 (repolho branco), 40 
(tomate), perfazendo o montante total de R$ 111.924,55 (Cento e onze mil e 
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novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).Faz-se saber que a 
presente cooperativa possui 119 cooperados, de modo que igualmente está dentro do 
limite permitido para as aquisições desta natureza, qual seja R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), por DAP Familiar. Já a COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE 
COLATINA – CAFC foi vencedora dos itens 04 (acelga fresca), 05 (agrião), 13 
(biscoito caseiro doce), 14 (biscoito caseiro salgado), 20 (coentro), 22 (couve), 30 (pão 
integral), 32 (polpa de fruta – abacaxi), 33 (polpa de fruta – acerola), 34 (polpa de fruta 
– caju), 35 (polpa de fruta – goiaba), 36 (polpa de fruta – manga), 37 (polpa de fruta – 
cajá), 39 (salsa), perfazendo o valor total da despesa o montante de R$ 115.505,50 
(Cento e quinze mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos). Faz-se saber 
que a presente cooperativa possui 130 cooperados, de modo que igualmente está 
dentro do limite permitido para as aquisições desta natureza, qual seja R$ 20.000,00 
(vinte mil reais), por DAP Familiar. Assim, aguarda-se o prazo para apresentação o 
referido documento, por parte da COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE 
GARRAFÃO, para que tal classificação seja mantida e gere o devido instrumento 
contratual. Após, o procedimento será homologado pelo gestor municipal. Ressalta-se 
que os itens 11 (beju de tapioca) restou DESERTO. Nada mais havendo a tratar, 
foram encerrados os trabalhos referentes a esta Chamada Pública. Registra-se que os 
representantes presentes se ausentaram antes do término desta sessão, motivo pelo 
qual deixam de assinar a presente ata. Eu, Wanderson Morett, lavrei a presente ata 
que por todos os membros da CPL segue assinada. 
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