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Atas

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
PROJETO DE VENDAS DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e um, as 09:10 (nove e dez) horas/minutos, na
cidade de Teofilândia, a Praça José Luiz Ramos, 84, Centro, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação composta pelos Srs. Joseney Oliveira
Bispo; Rafael Queiroz de Oliveira e Merimar Lima dos Santos, sob a presidência do primeiro, conforme
Decreto nº 030/2021 para, procederem ao julgamento dos documentos de habilitação, projeto de
venda, propostas de preço da CHAMADA PUBLICA nº 001/2021, que tem por objetivo a aquisição de
gêneros alimentícios produzidos pela agricultura familiar para a formação de KIT-Merenda Escolar a
serem distribuídos aos alunos da rede municipal devido a suspensão das aulas presenciais em virtude
da COVID-19 em nosso município, que é regido pela Lei 11.947/2009 e RESOLUÇÃO do FNDE/CD nº
026/2013 e a 004/2015 e 020/2020 e alterações posteriores e realizado de acordo com as cláusulas do
Edital- Chamada Pública 001/2021 e seus anexos. Aberta a reunião, o Presidente informou que foi feita
a divulgação de forma ampla, no Diário Oficial Municipal, Mural das Secretarias e Prefeitura, Diário
Oficial da União e Jornal de grande circulação, sendo informado que o edital foi publicado na integra, e
no Portal da Transparência do município na aba Editais de Licitação, ato continuo solicitou o
credenciamento as seguintes cooperativas/associações, grupos informais e agricultores rurais familiar:
ENTIDADE
REPRESENTANTE
1 - GRUPO INFORMAL - MULHERES NOSSO TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA,
SABOR
portadora do RG nº 0792565207 SSP/BA e CPF
Nº 004.963.195.07
2 - GRUPO INFORMAL - MULHEES RAIZES
VALDINEIA VALERIO DOS SANTOS MEIRELES,
residente e domiciliada no Pov. De Lagoa do
Canto, zona rural – Teofilândia – BA. CPF nº
014.799.985.59
3 - GRUPO INFORMAL - MULHERES AMIGAS IVANEIDE RODRIGUUES DOS SANTOS,
DA CAATINGA
residente e domiciliada no Pov. De Jurema, zona
rural – Teofilândia – BA. CPF nº 977.555.325.34
4 – GRUPO FORMAL: MOVIMENTO DE Srª Maria do Carmo de Jesus Santo portadora do
MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DE RG nº 0145061493 SSP/BA TEOFILANDIA - MMTR, com endereço na Rua
José Clemente, nº 490, Centro – Teofilândia –
Bahia, inscrita no CNPJ Nº 06.144.921/0001-04
Apresentaram requerimento solicitando o credenciamento na citada chamada pública, três grupos
informais de agricultoras rurais de Teofilândia – BA, e um grupo formal tipo associação de Teofilândia.
Devido a pandemia da COVID-19, o presidente informou que não seria necessário a permanência dos
representantes na sala, para garantir o distanciamento social e reduzir o risco de contágio que vem
aumentando significativamente em nosso município, tendo os representantes feito apenas a entrega
dos envelopes e se retirado da sala, onde foi informado que após a publicação da ata no diário oficial
do município, qualquer pessoa poderá requerer vistas ao processo que será imediatamente autorizado.
Foi explanado pela comissão que em virtude do critério citado no item 7.5 do Edital, com base no
Art. 35 da Resolução do FNDE nº 006/2020, terão prioridade os projetos do município, em seguida
da região (sinaleira), em seguida do estado. Foi informado que por se tratar de uma dispensa de
licitação o julgamento do processo é exclusivamente feito pelos membros da comissão de licitação, e
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que ao final os participantes poderão solicitar vistas ao processo. A comissão de licitação procedeu a
abertura dos envelopes de habilitação, e informou que com base no Art. 43, §3º da Lei 8.666/93,
poderá abrir diligência para complementação da documentação, e assim sanar falhas formais, sendo
verificado que o 1 - Grupo Informal de MULHERES NOSSO SABOR apresentou os documentos e
declarações exigidas no edital, fazendo parte do grupo informal quatro agricultoras rurais, sendo assim
considerado HABILITADA o citado grupo informal. Sendo verificado que o 2-Grupo informal
MULHERES RAIZES apresentou os documentos e declarações exigidas no edital, exceto a agricultora
MARIA VALERIA DOS SANTOS a qual apresenta restrição na CND da Receita Federal, todavia
resolve manter classificada devendo a mesma apresentar a referida CND do ato da assinatura do
contrato conforme previsão no art 32§ 1º da lei 8.666/93 aja visto se tratar de pronta entrega, fazendo
parte do grupo informal sete agricultoras rurais, sendo assim considerado HABILITADA o citado grupo
informal. Sendo verificado que o 3 –Grupo informal MULHERES AMIGAS DA CAATINGA apresentou
os documentos e declarações exigidas no edital, fazendo parte do grupo informal cinco agricultoras
rurais, sendo assim considerado HABILITADA o citado grupo informal. Sendo verificado que o 4 MOVIMENTO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DE TEOFILANDIA, sendo feita a
consulta da lista dos associados, e atestado que as DAP individuais apresentadas constam do extrato
consultado no site, logo apresentou toda a documentação e que estava de acordo as exigências do
edital, bem como apresentou as declarações, sendo declarada HABILITADA. Ato continuo foi aberto o
envelope contendo o PROJETO DE VENDA/PROPOSTA DE PREÇO, do grupo formal e informal
habilitados, sendo informado pelo Presidente que tendo em vista a apresentação de projeto de vendas
apenas de agricultores rurais e cooperativa rural com sede em Teofilândia, após autorização da
Secretaria, M. de Educação, a COPEL poderia classificar todos os projetos, visando assim ampliar o
maior número de agricultores aptos para fornecer os produtos, sendo feita a divisão da seguinte forma:
40% do quantitativo total para o MOVIMENTO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS (DAP
Jurídica) e 20% para cada grupo informal (com DAP Física), do qual foi o total dividido entre o número
de participantes de cada grupo, aja visto a prioridade ser para os detentores de DAP jurídica, todavia a
representante do MMTR concordou em realizar a divisão por todos os grupos informais credenciados.
Ficando então registrado os quantitativos e itens para cada credenciado conforme tabela abaixo
ITEM

Feijão de arranca: (Carioquinha).
Feijão novo, “do ano”, isento de
sujidades e parasitos. Embalagem
plástica tipo saco, transparente,
contendo 01 kg, com identificação
do grupo ou agricultor que está
fornecendo, identificação do produto,
e prazo de validade.
Farinha de mandioca: Farinha de
mandioca. Não conter impurezas.
Embalagem plástica tipo saco,
transparente, contendo 01 kg, com
identificação do grupo ou agricultor
que está fornecendo, identificação
do produto, e prazo de validade.

MOV.
DE
MULH.
TRAB.
RURAIS
1.942 KG

GRUPO INF.
MULHERES
NOSSO
SABOR
0

GRUPO
INF.
MULHERES
RAIZES
1.540 KG

GRUPO INF.
MULHERES
AMIGA DA
CAATINGA
1.370 KG

QTD
TOTAL

1.942 KG

972 KG

973 KG

965 KG

4.852 KG

4.852 KG
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Após a divisão dos quantitativos, chegamos ao valor por agricultora familiar e grupo informal e do grupo
formal MMTR conforme abaixo:
GRUPO INFORMAL – MULHERES RAIZES – DAP PF
QTD DE
ITEM/KG

ITEM/DESCRIÇÃO

V. UNIT.
PRODUTO

QTD
AGRIC.

VALOR POR
AGRICULTO

FEIJÃO DE ARRANQUE

220

7,50

7

FARINHA DE MANDIOCA

139

4,98

7

1.650,00

11.550,00

692,22

TOTAL

2.342,22

GRUPO INFORMAL – MULHERES NOSSO SABIR – DAP PF
QTD DE
V. UNIT.
QTD
ITEM/KG
PRODUTO
AGRIC.
ITEM/DESCRIÇÃO

VALOR POR
AGRICULTO

FEIJÃO DE ARRANQUE

VALOR TOTAL
DO GUPO INF.
4.845,54
16.395,54

VALOR TOTAL
DO GUPO INF.

0

FARINHA DE MANDIOCA

243

4,98

4

TOTAL

1.210,14

4.840,56

1.210,14

GRUPO INFORMAL – MULHERES AMIGAS DA CAATINGA – DAP PF
QTD DE
V. UNIT.
QTD
VALOR POR
ITEM/KG
PRODUTO
AGRIC.
AGRICULTO
ITEM/DESCRIÇÃO
FEIJÃO DE ARRANQUE

274

7,50

5

FARINHA DE MANDIOCA

193

4,98

5

TOTAL

4.840,56

VALOR TOTAL
DO GUPO INF.

2.055,00
961,14
3.016,14

10.275,00
4.805,70
15.080,70

GRUPO FORMAL: MOVIMENTO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS – DAP JURIDICA
ITEM/DESCRIÇÃO

MMTR

V. UNIT

TOTAL

FEIJÃO DE ARRANQUE

1.942

7,50

14.565,00

FARINHA DE MANDIOCA

1.942

4,98

9.671,00

TOTAL

24.236,00

Ato continuo foi apresentado os valores finais de cada projeto após a divisão, sendo então aberto o
prazo de dois dias uteis para que cada grupo apresente as amostras exigidas no item 10 do edital, a
qual deverá ser entregue na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no departamento de
Merenda Escolar, para devida avaliação da nutricionista, que emitira parecer sobre a aceitabilidade ou
não da amostra. O parecer com o resultado da análise das amostras será publicado no DOM e enviado
ao e-mail constante do projeto de vendas de cada grupo. O prazo acima descrito será contado a partir
da publicação desta ata no Diário Oficial do Município para conhecimento de todos. Em seguida o.
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião as 11:00, onde para fins de
direito lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão. Teofilândia - Bahia, 17
de Março de 2021.

Joseney Oliveira Bispo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Rafael Queiroz de Oliveira
Membro da Comissão

Merimar Lima dos Santos
Membro da Comissão

www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FJ3+TUEWMN7PORWMD0IH+Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
17 de Março de 2021
5 - Ano - Nº 2414

