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Atas

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
PROJETO DE VENDAS DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois 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 (suplente) e Merimar Lima dos Santos, sob a
presidência do primeiro, conforme Decreto nº 002/2022 para, procederem ao julgamento dos
documentos de habilitação, projeto de venda, propostas de preço da CHAMADA PUBLICA nº
001/2022, que tem por objetivo a aquisição de gêneros alimentícios produzidos pela agricultura familiar
para compor o cardapio da Merenda Escolar a serem distribuídos aos alunos da rede municipal de
ensino, a qual é regida pela Lei 11.947/2009 e RESOLUÇÃO do FNDE/CD nº 026/2013 - 004/2015 020/2020 e 021/2021 e alterações posteriores e realizado de acordo com as cláusulas do EditalChamada Pública 001/2022 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, Diário Oficial do Estado, Rádio Comunitária Pedraza FM (chamadas) 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 – residentes no Povoado de Vargem portadora do RG nº 0792565207 SSP/BA e CPF
Velha – zona rural – Teofilandia - BA
Nº 004.963.195.07
2 - GRUPO INFORMAL - MULHEES RAIZES - VALDINEIA VALERIO DOS SANTOS MEIRELES,
residentes no Povoado de Lagoa do Canto – zona residente e domiciliada no Pov. De Lagoa do
rural – Teofilandia - BA
Canto, zona rural – Teofilândia – BA. CPF nº
014.799.985.59
3 - GRUPO INFORMAL - MULHERES AMIGAS IVANEIDE RODRIGUUES DOS SANTOS,
DA CAATINGA - residentes no Povoado de residente e domiciliada no Pov. De Jurema, zona
Jurema – zona rural – Teofilandia - BA
rural – Teofilândia – BA. CPF nº 977.555.325.34
4 - GRUPO INFORMAL - MULHERES MÃOS EDLENE VALERIO DOS SANTOS, residente e
FORTES - residentes no Povoado de Dezenove – domiciliada no Pov. De Jurema, zona rural –
zona rural – Teofilandia - BA
Teofilândia – BA. CPF nº 929.422.535.68
5 – 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, quatro 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, 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
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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 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:
1 - Grupo Informal de MULHERES NOVO 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, fazendo parte do grupo informal quatro
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 –Grupo informal
MULHERES MÃOS FORT3ES 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 5 - 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. A COPEL registrou que após finalizado a análise dos documentos de habilitação dos
grupos informais e formal, se fez presente na sala do setor de licitação as 09:35 minutos o
representante da COOPERATIVA DE JOVENS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA
FAMILIA – COOJOPRAF, inscrita no CNPJ nº 13.743.010/0001-69 com sede na Faz. Topo, s/n,
Povoado Topo – cidade de Agua Fria - BA, requerendo o seu credenciamento, sendo informado pelo
presidente que o prazo era ate as 9hs para requerer a inscrição, sendo informado pelo representante
que teve um problema com seu veiculo e por isso se atrasou, foi esclarecido pela COPEL que iria
receber os envelopes porém que a prioridade no fornecimento dos itens é para os agricultores
domiciliados em TEOFILANDIA. A copel analisou os documentos e verificou que a COOJOPRAF
apresentou diversos documentos em cópia simples, e o extrato da DAP não identifica os agricultores
participantes e inscritos na cooperativa, sendo necessário diligencia para que a mesma apresente as
originais para posterior autenticação e o extrato da DAP com a identificação dos agricultores. 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 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 15% para cada grupo informal (com DAP Física), do qual foi o total dividido entre o número
de participantes de cada grupo, haja 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 a COOJOPRAF desclassificado tendo em vista ter apresentado o projeto de vendas sem
assinatura do representante legal e a unidade de medida como KG sendo que o edital é por dúzia par
ao item OVO, sendo apresentado projeto apenas para esse item.
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Ficando então registrado os quantitativos e itens para cada credenciado conforme tabela abaixo. Após
a divisão dos quantitativos, chegamos ao valor por agricultora familiar e grupo informal e do grupo
formal MMTR conforme abaixo:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO
MATERIAL

TIPO

1

2

3

4

5

ABACATE: Abacate de
primeira qualidade, casca
lisa, in natura, com
ausência de sujidades e
com grau de maturação
que permita sua
manipulação, transporte
e armazenamento até a
chegada às escolas.
ABÓBORA: Abóbora in
natura, nova, com grau
de
maturidade
que
permita o transporte e o
armazenamento até a
chegada às escolas.
AIPIM: Aipim tipo branco
ou “manteiga”, in natura,
novo, com grau de
maturidade que permita o
transporte
e
o
armazenamento até a
chegada às escolas,
isento de sujidades e
parasitos.
ALFACE: Folhas em
perfeito estado, sem
nenhuma irregularidade,
in natura, entregue em
maços contendo 500
gramas, isento de
sujidades e parasitos.
AMENDOIM: Produto in
natura, novo, na casca,
com grau de maturidade
que permita o transporte
e o armazenamento até a
chegada às escolas,
isento de sujidades e
parasitos.

QUANTITATIVO CREDENCIADO PARA CADA ITEM POR
GURPO OU ASSOSCIAÇÃO COM BASE NO PROJETO DE
VENDA
GRUPO
INFORMAL
GRUPO
GRUPO
GRUPO
INFORMAL INFORMAL - AMIGAS
INFORMAL: MULHERES - MÃOS
DA
MULHERES RAIZES
CAATINGA VALOR
FORTES
NOVO
AGRI.
QTD
AGRI.
AGRI.
UNITÁRIO
TOTA MMTR SABOR
FAMILIAR FAMILIAR FAMILIAR CREDENC.

Kg

400

400 0

0

0

0

7,60

KG

3.000

3.000 0

0

0

0

4,90

KG

3.000

1.200 0

600

600

600

4,80

KG

100

40 0

20

20

20

4,50

KG

600

240 0

120

120

120

13,80
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6

7

8

9

10

11

12

BATATA DOCE: Batata
doce, in natura, nova,
com grau de maturidade
que permita o transporte
e o armazenamento até a
chegada às escolas,
isento de sujidades e
parasitos.
BATATA
INGLESA:
Produto novo, in natura
com grau de maturidade
que permita o transporte
e o armazenamento até a
chegada às escolas,
isento de sujidades e
parasitos.
BETERRABA: Beterraba,
in natura, nova, com grau
de
maturidade
que
permita o transporte e o
armazenamento até a
chegada às escolas,
isento de sujidades e
parasitos.
BEIJU SECO: Beiju seco
a base de mandioca.
Isento de sujidades,
crocante,
inteiro.
Armazendados
em
pacotes de 250g. Com
nome do produto, data de
validade, nome do grupo
de produção.
CEBOLINHA: Cebolinha
verde, in natura, entregue
em maços contendo 250
gramas,
isento
de
sujidades e parasitos
CENOURA: Cenoura, in
natura, novo, com grau
de
maturidade
que
permita o transporte e o
armazenamento até a
chegada às escolas,
isento de sujidades e
parasitos.
CHUCHU: Chuchu, in
natura, novo, com grau
de
maturidade
que
permita o transporte e o
armazenamento até a
chegada às escolas,
isento de sujidades e
parasitos.

KG

1.500

600 0

300

300

300

5,36

KG

4.000

4.000 0

0

0

0

7,10

KG

300

300 0

0

0

0

6,25

KG

50

20 0

KG

900

540 0

KG

2.000

KG

1.400

15 0

15

22,50

0

0

360

14,98

2.000 0

0

0

0

7,30

1.400 0

0

0

0

5,52
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13

14

15

16

17

18

Teofilândia

COCO SECO INTEIRO:
Fruta selecionada, de
primeira
qualidade,
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita
suportar
o
transporte,
a
manipulação
e
a
conservação.
Em
condições
adequadas
para
o
consumo.
Ausência de sujidades,
parasitos
larvas
e
defensivos agrícolas.
COENTRO:
Coentro
verde, in natura, entregue
em maços contendo 250
gramas,
isento
de
sujidades e parasitos.
COUVE FOLHA: Folhas
em perfeito estado, sem
nenhuma irregularidade,
in natura, entregue em
maços contendo 500
gramas,
isento
de
sujidades e parasitos.
FARINHA
DE
MANDIOCA: Farinha de
mandioca. Não conter
impurezas. Embalagem
plástica contendo 01(um)
kg, com identificação do
produto,
prazo
de
validade e nome do
grupo de produção.
FEIJÃO DE ARRANCA
(carioquinha,
preto,
mineiro,
mulatinho,
amarelo): Feijão novo,
“do ano”, isento de
sujidades e parasitos.
Embalagem plástica tipo
saco, contendo 01 kg,
com identificação do
produto,
prazo
de
validade e nome do
grupo de produção.
FEIJÃO
FRADINHO:
Feijão novo, “do ano”,
isento de sujidades e
parasitos.
Embalagem
plástica
tipo
saco,
contendo 01 kg, com
identificação do produto,

UND

1.000

1.000 0

0

0

KG

1.000

400 0

KG

400

400 0

KG

2.300

950

450

450

KG

1.300

520

195

195

KG

2.000

800 0

400

200

0

0

200

0

3,60

200

0

11,78

10,70

450

6,25

195

195

8,00

400

400

5,28
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19

20

21

22

23

24

prazo de validade e
nome do grupo de
produção
GOIABA: Fruta in natura,
nova, com grau de
maturidade que permita o
transporte
e
o
armazenamento até a
chegada as escolas,
isento de sujidades e
parasitos.
GOMA DE TAPIOCA:
Goma de tapioca para
produção de beiju. Não
conter
impurezas.
Embalagem
plástica
contendo 01(um) kg, com
identificação do produto,
prazo de validade e
nome do grupo de
produção.
LARANJA: Fruta in
natura, nova, com grau
de
maturidade
que
permita o transporte e o
armazenamento até a
chegada às escolas,
isento de sujidades e
parasitos.
LIMÃO: Fruta in natura,
nova, com grau de
maturidade que permita o
transporte
e
o
armazenamento até a
chegada às escolas,
isento de sujidades e
parasitos.
MAMÃO: Fruta in natura,
nova,
tipo
Havaí,
apresentando grau de
maturidade que permita o
transporte
e
o
armazenamento até a
chegada às escolas,
isento de sujidades e
parasitos.
MANGA:
Fruta
selecionada,
sem
machucados,
apresentando tamanho
médio,
grau
de
maturação tal qual lhe
permita
suportar
o
transporte,
a

UND

KG

UND

30.000 30.000 0

0

0

100 0

0

0

40.000 40.000 0

0

0

200

KG

30

KG

2.000

UND

12

6

0,52

100

0

6 0

1.000 0

30.000 30.000 0

0

500

0

7,30

0,76

6

6,42

500 0

6,80

0

0,92

0
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25

26

27

28
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manipulação
e
a
conservação.
Em
condições
adequadas
para
o
consumo.
Ausência de sujidades,
parasitos,
larvas
e
defensivos agrícolas.
MELANCIA: Fruta in
natura, nova, com grau
de
maturidade
que
permita o transporte e o
armazenamento até a
chegada às escolas,
isento de sujidades e
parasitos.
MILHO VERDE: Produto
in natura, novo, com grau
de
maturidade
que
permita o transporte e o
armazenamento até a
chegada às escolas,
isento de sujidades e
parasitos.
OVOS: Ovos de galinha,
tipo “caipira”, novos,
limpos. Acomodados em
bandejas de papelão com
30 unidades, lacradas
com plástico atóxico de
modo que garanta a
integridade do produto
até o consumo. Conter
na embalagem os dados
de
identificação
e
procedência, data da
embalagem, data de
validade, condições de
armazenamento, número
do registro no Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA
e carimbo de inspeção do
SIF.
PÃO DE QUEIJO: Pão
de queijo, isento de
impurezas,
contendo
cerca de 50 gramas,
embalagem
com
identificação do produto,
ingredientes, prazo de
validade e nome do
grupo de produção.

KG

5.000

5.000 0

UND

2.500

1.000 0

DUZIA

6.000

6.000 0

0

0

10.000

6.000 0

0

0

UND

0

0

500

0

500

3,70

500

0

9,00

4.000
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29

30

31

32

PÉ DE MOLEQUE: Doce
de
amendoim
caramelizado, embalado
individualmente
em
plástico filme PVC, com
identificação do produto,
prazo de validade e
nome do grupo de
produção.
POLPA DE FRUTAS:
Sabor ACEROLA. De
primeira qualidade, livre
de
conservantes,
aromatizantes
e
estabilizantes.
Embalagens de 01 Kg,
plástico transparente e
resistente,
com
especificação
dos
ingredientes, data de
fabricação
e
prazo
validade. Registro no
Ministério da Agricultura.
POLPA DE FRUTAS:
Sabor GOIABA. De
primeira qualidade, livre
de
conservantes,
aromatizantes
e
estabilizantes.
Embalagens de 01 Kg,
plástico transparente e
resistente,
com
especificação
dos
ingredientes, data de
fabricação
e
prazo
validade. Registro no
Ministério da Agricultura.
POLPA DE FRUTAS:
Sabor
UMBU.
De
primeira qualidade, livre
de
conservantes,
aromatizantes
e
estabilizantes.
Embalagens de 01 Kg,
plástico transparente e
resistente,
com
especificação
dos
ingredientes, data de
fabricação
e
prazo
validade. Registro no
Ministério da Agricultura.

UND

5.000

3.000 0

0

2.000 0

1,35

KG

1.000

400

200

200 0

200

15,84

KG

1.000

400

200

200 0

200

13,55

KG

1.000

400

200

200 0

200

13,55
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33

34

35

36

37
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POLPA DE FRUTAS:
Sabor MANGA. De
primeira qualidade, livre
de
conservantes,
aromatizantes
e
estabilizantes.
Embalagens de 01 Kg,
plástico transparente e
resistente,
com
especificação
dos
ingredientes, data de
fabricação
e
prazo
validade. Registro no
Ministério da Agricultura.
POLPA DE FRUTAS:
Sabor CAJÁ. De primeira
qualidade,
livre
de
conservantes,
aromatizantes
e
estabilizantes.
Embalagens de 01 Kg,
plástico transparente e
resistente,
com
especificação
dos
ingredientes, data de
fabricação
e
prazo
validade. Registro no
Ministério da Agricultura.
PIMENTÃO: Vermelho, in
natura,
primeira
qualidade,
sem
sujidades, isentos de
parasitas, firme, sem
machucados.
QUIABO: Quiabo in
natura, novo, com grau
de
maturidade
que
permita o transporte e o
armazenamento até a
chegada às escolas,
isento de sujidades e
parasitos.
REPOLHO: Repolho, in
natura, novo, com grau
de
maturidade
que
permita o transporte e o
armazenamento até a
chegada às escolas,
isento de sujidades,
parasitos
e
folhas
danificadas.
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38

39

40

SEQUILHOS: Biscoitos
tipo sequilhos, isentos de
impurezas. Isentos de
gordura
vegetal
hidrogenada, margarina e
açúcar.
Embalagem
plástica
individual,
contendo cerca de 40
gramas,
com
identificação do produto,
ingredientes, data de
fabricação, prazo de
validade e nome do
grupo de produção.
KG
TANGERINA: Fruta in
natura,
nova,
tipo
mexerica, com grau de
maturidade que permita o
transporte
e
o
armazenamento até a
chegada às escolas,
isento de sujidades e
parasitos.
UND
TOMATE
MADURO:
Tomate, in natura, novo,
com grau de maturidade
que permita o transporte
e o armazenamento até a
chegada às escolas,
isento de sujidades e
parasitos.
KG
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VALOR TOTAIS DOS PROJETOS DE VENDAS APÓS A DIVISÃO DOS ITENS:
GRUPO FORMAL E INFORMA

VALOR DO PROJETO VALOR FINAL APÓS
APRESENTADO
A DIVISÃO
Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais
R$ 554.802,60
R$ 430.207,54
Grupo Informal Mulheres Mãos Fortes
R$ 38.925,00
R$ 20.132,00
Grupo Informal Mulheres Nosso Sabor
R$ 37.237,61
R$ 21.733,02
Grupo Informal Mulheres Amigas da Caatinga
R$ 75.846,11
R$ 44.516,52
Grupo Informal Mulheres Raizes
R$ 67.851,51
R$ 38.213,52
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, lembrando que conforme o item 4 do projeto básico constante do edital: As amostras
que trata o presente edital, serão exigidas de todos os itens. Devendo ser apresentado o Registro ou a
embalagem contendo o registro no Ministério de Agricultura (MAPA) apenas para os itens 30 – 31 – 32
– 33 e 34. E o Selo de Inspeção Federal – SIF ou Selo de Inspeção Estadual – SIE ou Selo de
Inspeção Municipal – SIM ou Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SISBI
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apenas para o item 27, ambos devidamente ativo. 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 11:30, onde para fins de direito lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros
da Comissão. Teofilândia - Bahia, 23 de fevereiro de 2022.

Joseney Oliveira Bispo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Rafael Queiroz de Oliveira
Membro da Comissão - suplente

Merimar Lima dos Santos
Membro da Comissão
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