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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE DOCUMÊNTAçÃO E PROPOSTA DE
PREÇOS DA CHAMADA PUBLICA N. o O1/2019-DL /Processo Administrativo no
oo7/2019, OBJETwANDO AQUISIçÃO DE GÉNEROS ALTMENTíCIOS DÁ
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL- gêneros
alimentícios remanescenÍes PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL
DE ALTMENTAçÁO ESCOLAR.

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta
minutos, na Sala de Reunião da Secretaria Municipal de Educação, ltaituba/PA, reuniu-se
a Comissão de Avaliação da Chamada Pública nomeada para conduzir os trabalhos
através da Portaria GAB/PMI No 0356/2018 composta pelos servidores Pablo Vinicius
Marques Nufrez - Engenheiro Agronômo matrícula no 130450-0, Jairo Fernando Melo
Baima - Técnico Agropecuário matrícula no 01087-0, Wanderley Carvalho Moura -
Assessor Especial ll matrícula no'130631-6, Mariane Bárbara Aires da Silva - Nutricionista
matrícula no 010204-0, Maria Genilda Alves da Silva - Assessor ll matrícula no 132382-2
para a sessão pública de divulgaçâo dos resultados e análise das amostras e confirmação
do recebimento dos envelopes dê projeto de venda e documentos da chamada pública

em epígrafe. A comissão durante o período de 25 de janeiro a 12 de fevereiro de 2019,
estiveram recebendo as propostas de p§eto de venda e documentação para habilitação
dos agricultores. Registra-se a presença dos membros do Conselho de Alimentação
Escolar: Edileuza Almeida, Maria Wilma Vieira, Patrick Sousa, Gentil Rebouças e do
Diretor Administrativo da Semed Ribamar Almeida. Foi dada a abertura do processo
lniciando os trabalhos a Comissáo fez os esclarecimentos sobre o edital e sobre os
critérios de seleção dos beneÍiciários, esclarecido sobre o limite de venda para os
agricultores, sobre os procedimentos de entrega nas escolas de alguns produtos, sobre
embalagens dos produtos e regularidade de pagamento. Foi esclarecido pelo Agrônomo
Pablo Nuffez sobre a pesquisa de preços, sobre a regularidade de fornecimento devido o
nosso clima de chuva e sol para não haver falha no fornecimento. O Conselho de
Alimentação Escolar, na sua fala enfatizou sobre a fiscalização dos produtos, a qualidade
e regularidade dos produtos, que são parceiros para a melhoria do programa. Foi
esclarecido aos agricultores que o preço da chamada é feito através de pesquisa de preço
local e que todos os participantes que apresentaram seu projeto de venda tem
consciência do preço e que o mesmo não poderá mudar após assinatura do contrato. Foi
realizada a confirma@o dos produtos da proposta do projeto de venda, sendo chamado
cada agricultor individual para Íazer a conferência de sua documentação. Após tazerem a
seleção dos projetos de venda, observando os critérios de seleção dos beneficiários,
conforme determinado no edital, foram selecionados os seguintes projetos de venda: 01)
IVANIEL MORAIS MIRANDA, portador do CPF N. " 387.896.982-15; 02) RAIMUNDA
LINDOETH SOUSA MUNIZ, sob o CPF no 387.905.802-49. Os critérios para seleção
destes projetos de venda foram: projeto de assentamento/indÍgenas, grupos formais
locais e de outras localidades dentro do território rural, grupos informais com maioria
mulheres, individual com capacidade de fornecimento. Os agricultores participantes foram
chamados pontualmente para confirmação do seu quantitativo contemplado, sendo
informado oue o seu oroieto de venda foi olado total oarcialmente baseado nos
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critérios de seleção. As amostras foram analisadas, ficando acêrtâdo somêntê o registro
em ATA da aprovação ou desclassificação das mêsmas, sendo que a Comissáo salientou
a todos os agricultores que mantenham a qualidade dos produtos apresentados como
amostra, pois o setor responsável em receber os produtos executará a fiscalização Íinal e
poderá recusar produto quê não esteja condizentê com a amostra apresentada. Registra-
se os produtos não comprados total ou parcialmente: ABACAXI - 3.097 kg, ALFACE -
14.890 mç, CEBOLINHA VERDE E COENTRO - 25.769 mç, COUVE - 29.516 mç,

COLORAL - 7.972 pct, FARINHA DE TAPIOCA - 1.928 kg, MACAXEIRA - 6.240 kg,
MAXIXE - 2.572 kg, MILHO VERDE - 96."166 und, MELANCIA - 4.320k9, PEPINO -
3.780 kg, PTMENTÃO - 3,308 kg, PTMENTA DE CHETRO - 2.988 kg, QUTABO - 2.612k9.
Registra-se que somente houve a participação de dois agricultores neste processo. A
Comissão faz a observaçâo que, ao longo dos dias de publicação do edital, os relatos de
não interesse em participar do processo se dá pelo preço dos produtos, que sêgundo os
agricultorês, não compensa para fornecer. Registra-se a discussão sobrê os preços, por
parte do conselho que considerou os preços abaixo do mercado. Faz pafte desta ata a
planilha da relação de agricultores contemplados e as quantidades de cada produto e a
assinatura dê todos os prêsentês na sessão. Nada mais havendo a sêr consiqnado em
ata, a sessão foi encerrada às onze horas.
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