
M. •nu.iiipi 

ESTADO DO PARA 	 -- 
PFEFEIruRA MUNICIPAL DO 44 CARA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

MÁ DE SESSÃO PÜBL1CA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE 
DOCUMENTOS E DE PROPOSTAS APRESENTADAS. ADAS. 

DATA: 03 de Abril de 2019 
OBJETO: CHAMADA PUBLICA N.° 00I/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTICIOS DIRETAMENTE 11% AGRIC1I TURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - PNAE, DO MUNICIPIO DE ACARÁ, LEI N.° 11.947, DE 1610712009. RESOLUÇÃO 
N.° 26 DO FNDE, DE 17/0612013 t 042015. 

HORÁRIO: 09:00 (nove) horas. 

Aos W.,diã do mês de Ahri de 2017. ás 09:00 (note) horas a Comissão Permanente de L.ieitação, 
constituída através da portaria 110  41 8'201 7 delO de fevereiro de 2017, reuniram-se para reabertura do 
certame licitatôrio. cujo objeto é a AQUISIÇÃO J)Ç  GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE 
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 
ATENDER O PROGRAMA NACIONAL )E ALIMt:NTM ÃO ESCOLAR - PNAE, DO
MUNICÍPIO DE MIARÁ. conforme nuhlica*? na D.O.lJ. JORIwAl. AMAZÔNIA e QUADRO DE 
o em 14 de Março de 2019. 
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Cesar Brito da 
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que 
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Sr. Jose 

D Pereira da Costa 
que rubricassem 1 
envelopes de doc 

abrir os envelopes 
ios verificassem e i 
star sobre COOPE 
A, a representa 
£S DA. COMUN 
venda apresentado 
e Salinópolis e n.t 
TIVA DE PRODI 
DESTE PARAF 

E AGRII 

vi l. 120 - 

AS-ABAA coro GRUPO FORMAL neste ato repn 
sidente da Coin s  'o Permanente de Licitação solic 
envelopes de J-Ijbilitaeão lacrados, em seguida foi 

Lo, devidamente lacrado e 1tbncado A Comissão p 
[tação, passou para os partroipantes todas as docume 
em Senhora Presidente perguntou em voz alta, se 

OOPEliATlVA AGROPECUARIA DOS AGRICIJI 
BOA ESPEF ANÇA-COOPABE declarou que em r 

'ooperativa no, i torne do proponente faz referencia a 
contrar cíe acordo com o Anexo III do edital; o represe 

E COMERCIALI? AÇÃO DA AGRICULTURA FA 
OOPFAN e da ASSOCIAÇÃO BUJARUENS 
3R4-ABAA dcjurou que cm relação a Polpa de 

PREFEITURA DE 

DOSO MDU DO 	 AI 

z Cenjo - Ar jrê ' - CEP 68690-OÇC '' 
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por mucos 
AGRICULTC 
ASSOCIAÇÃ' 
BOA tESPERZ 
que projeto de 
de ('OOPER 
declarou que o 
de venda nao 
AGJ.ICULTL 
representante 
decbrou que c 

- relaçâo a proct 
solicitou a. Tu 
BIJJARUENS 
PRÓ,DUÇÕE 
PARAENSE-1 
seja a legalida 
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Murncip'c' IJ Arara 
ESTAD ) £0 PMÁ 

TORA MUN'cPAL DO A cARA 
SAO PER'MANEUIE DE LICITAÇÃO 

tde. eo1,fojnie ''í':m 9.3 e  item 11.2 do edital. Sobre a 
[VISTA _DO t.S lADO DO PARÁ-AAGREEPA, a re 
CUÁRI A ' tr• AGRICULTORES FAMILIA1 
&-COOPAF1E uíormou que o projeto de venda apres 
modelo do edital: a representante da ASSOCIA( 
ASSENTÁNJEÇNTO DA COMUNIDADE BOA ESI 

rídica n&o c'n..,or:Ua a lista dos agricultores. O repre' 
E COMERCWJZAÇÂO DA AGRICULTURA E 

'PFAN deOaroá cv' em relação à Polpa de fruta não ic 
Forme o cem 9.3 e o item 11.2 do edital. O repre 
) DE AGTt1i C UJORES FAMILIARES DE CA 
mais d: 60(se' '.'ta) dias. Sobre a Habilitação da ASSO 
FORES FÂ RIflTLTIJI(AS.ABAA, o repres( 
ISTA DO E' iDO 1)0 PARA-AAGREEPA dccli 
cata; o de habilitação, e \ cri Écou que o ice coordenac 
;sociaçao puaite a administraão publica, e solicitou a 

A repres mante da COOP}RAT1VA ACROPECUA 
DA tOMU I}ADE RO4t ESPERANÇA-COOP 

)ORES RURAIS 00 ASSENTAMENtO DA COM 
no extrato da LIA? ;uridica não encontra a lista dos agi 

rDE.. 

ii relação a d'claraçã J limite ;tidiviJual  esta de acordo com a resoli 
nço 1130 posui"patrrertc'escntec turirnente. constando apenas uma dcci 
ibiIiiaç por falta dos que':tonamen:o cilados: o representante da 

PRE 
c 

registro, ou seja a 1 
ÇAO AGROEX'I 

ERATIVA AGI 
LDE BOA ESPEI 
encontra de aeoi 

iDORES RURAL 
no extrato da, b 

IVÀ DE PRODt 
STE PARAENSE 
seja a. legalidade 
IVA DE TRAI  
o extrato emitido 

Ia»não consta na 

E :COMER 
)OPFAN tan 

conforme o 
A tiL TRkF 
ão Tsõ enconi 

;enou que em i-ea,ão à Polpa de fruta não identificou ore 
e o item 11,2 o.' cdital: o representante da 
)E AGREUTI ÏORFS FAMILIARES DE CAPANEMI 
)rocurição. ,er1d, servidora publica não pode representar. 
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da ASSOCIACA.t 
ADE BOA tSPEI 
0 DO PARA-AÀ 
apresentou uma pri  
.imp!es, •.. solicitou 
I•t DE PRODI 
£ST1 PARAENSI 

i(,' stro, ou 'seja 
que não esta ass 

/ -W 
São j'ié i t  120- 

o repre# itix te da ASSOCIAÇÃO AGROEXTEÀ 
EPA àdechirrçan esta citan4o a resolução 25/2012 d 
'ão legalm. .t para representa a associação que consta ap 
LI)' L açao por f Ita dor questinamento citados' o represe 
5 E COMEt( J4v.'ZAÇÃq DA AGRICULTURA F' 
OPFAN tarúbdm or5en' -'u q4' em relação à Polpa de 
idade , cociforire o item 9.3 o item 11.2 do edital e -,c

o repr' sentcL 	da COOERATIVA DE TRÁBA1 
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Mai.h'  

Municipk Acará 
ESTADO  

PREFEITURA MU&tPAL DO AcARÁ 
COMISSÃO "ERMV4'2 rE DE LICITAÇÃO 

AGRICITLTOkES FAMILIARES DE C&PANEÁ1k1 a procuração não foi apresentada, a declaração não 
esta assinada, e au auvidades descrita no esianito e íri 

1 

cáripatível com o objeto da chamada publica. 
Sobre 	bi' a Ha ttât' OOPERATWAJi' PJOMCÕLS 	 ÃO F COMERÍIALIZAÇ ff4 
AG.RICULTUR.%F.%MILÍAR D NOíU)E.S FE PARAEN ;E-COOPFAN, a represente da 
COOPERATIVA MiROPECUARIA DE AG .'iCtI.TLKA F. MILIARES DA COMUNIDADE 
BOA ESPERANÇA-COOPABE e ASSOtAÇf0 uOS T ABAL}IADORES RURAIS DO 
ASSE  II' (OMUNII)ADE BO F"tflANÇA mi )rmaram que esta faltando Projeto de 
venda no en.cic e 'c hhiUtação, falia no extnh c D&P lur' lica a listagem dos agricu1tore: o 
representante da CrnWEJ4AI1VA DE TRALM W DE AGI CL'L.TORES FAMILIARES DE
CAPANEMA inFbrn'ou que as certidões tnoalhi tr5 da SELA sit emissão esta acima de 90(noenta) 
dias. - - 
	Diaiik d' exposto a Comissão Pernr.nente '!e 1 !itaçào infon 1 as Associações c Cooperativas que 

apresente suas dçCeas em rehr;ão aos qu; :tjanamertc's. 

A representante tia ASS3CLtÇÂOtO: TRABtELd)ORES RURAIS DO ASSENTAMENTO DA 
COMUNIDADE BOA ESPERANÇA, cm rclaçà a sut ddsa inf 1 nou que a declaração informou que 
o presidente se en o4Unr uresente na sessão e sobre 'ieçiiaçflo e áé ciente para verificar a documentação, 
e retèrenteà rertç.o de 2012 eranõe milpor )AÍ' iJepois mudo ara vinte mil .)Ó um n &LacãO. 

1 

O representavitL i 41 OOPERATIVA DF, ' 	"-tIO DE AC [CULTORES FAM1I JADES DE 
CAPA\EMA. til re1aço a sua. defesa intc.Llnou o'.t' ;:n relaçã 	projeto de venda houve wr erro de 
digital; cm relação a polpa q  peisa dos documnaoF 	' ser 	1 o enselope de habilitação e o edital 
tanil'ém não esta sol'çando. 

O representanl da COOPEITIVA 1» flWDUÇÕI E cOMERCIALIZAÇÃO DA 
AGHICULTUR4 FAMILIAR DO NORDES'rLYARAENSE- OPF4N, as suas colocações foram 
baseadas no ediL'I. e inÍerrna  oie os fundamentos clacadc- são se logicas. e o envelope de 	ão habilitaç 
foi apresentado dc acc ido com qué foi pedido no cdiii.. 

A representante da COOPERATIVA AGI4O1'EC' É.tiiA DE A R1( ULTURA FAMILIARES DA 
COMUNIDADE BOA FSPE segundo o edital no item 
3.4.5, nãok rnent-ioner a obrigatoriedade de urna procuração a •nas solicitar uma credencial que 
encaminhamos nu modelo de dec1arção assnadn .'- 1 0 preside ni a qual habilitar a representante se 
manifestar durarie m chaada publica c o presidente.; encontrar r 'sente a sessão publica: o fato de ser 
servidora publica toiil'ém faz pane do nadro da x)')jnrativa: com elação a declaração de acordo com a 
resoluçãode 2012 houve mudança, 'que pode ser "' vijç,j3 não cons. no edital nenhuma vedação pelo ['ato 
da reprentante ser s:c»idora publ.icr. :m wmçãu c rcgisro de ipa o município de Acara j es 	tem o 
sistema de inspeçào mw:cipal que foi apnnado ei i. 	7, na qual ti as inspeção e o registro da polpa. a 
vigilância sanit"ria em quem esta sendo responsável ''eh, scalizaçãó,dos produtos no município. e segue 
em anexo a licenç a tI: fcu.ionalmente da vigilância sa li'r'a. 

O representante da ÀSSOUAÇ&O AGROEVÍRATY &STA DO] 'FADO DO PARÁ-AAGREEPA, 
o projeto de venda segue o niodelo do FNDE mclusi'ç : proponent que 'fez questionamento apresentou o 
modelo parecido, apenas não cri 	os associados .1'F e dados. ei relaçao a polpa a documentação esta 
conforme solieitudo no edital no item 2: 	 • / 

iEW fl k' 	sT:J: 
( 	

Travessa Sao José 	Pra' da Matrk Centro - Aca-/j / Fpá C'? 68590 - (1 
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ESTA'.0 nO PARA 	 -% li 
PREFEITURA MUNIciPAL DO A CARA 

COMISSÃ)PE RMÀNEiTE DE LICI1AÇÃO 

ita.nte cia ASSOCIAÇÃO BUJARUENS. DOS AGRICULTORES E AGRICULTURAS-
1 relação aos questionarnentos alega qui. nth pr'di os questionamentos feitos sbhre a alegação 
a da declaração, e pede a comissão U'IC que verifique . além disso os estatuto garante ao vice 
)r re, resentar em juiio ou fora dela as a 'ibuições dos presidente, com relação ao projeto de 
na fhlha, faltando folhas. em relação a lista dos associados seguiram o edital. 
:omissão permanente de licitação aLrir e er, "lope 02 e pede para todos os presentes rubricar, e 
)ende a sessão, para retorna as 15:00 hg. 
ido continuidade ao certame. a Conissàc pct ;nanenLc de licitação decide por credenciar todos os 
es, considerando que os erros apresentad:)s são erros sanáveis e que não comprometem a 
do processo 
2decendc' o critério de seleçdo dos 1-reLci rios constante jlj item 5 do edital que segue abaixo, 
Por classificas os grupos de nojctos de onccedcres locais, neste caso, grupo do município de 

de seleção dos beneficiários: 
'Icção os projetos de venda habilitadaf, serão JiçJ idos em: grupo de projetos de fornecedores locais. 
•ojetos do território rural, grupo de projetos t: c . rtado. e grupo de propostas cio Pais. 

11

os grupos de pnjclos. será observada a s:g te ordem de pi'iotidade para seleção: 1 - o grupo de 
fornecedoies locais lerá prioridade sobit o. &mais grupos. ponforme consta no edital da chamada 
o gr u;o de projetos de i'ornecedore do ter' ii" io rural terá rrioridadc sobre o do estado e o Pais, 111 

e projetos do estado terá prioidade sobrei' do País. 	 - 
acta grupo de projetcis sá observada a se guinte ordem, de prioridade para seleção: 1 - os 
aos de reforma agrária, as cç,munidad irudicionais indígenas e as comunidades quikmbolas, não 
joridade entre estes: II '. os fornecedores cF: & neros alimentícios certificados como orgâh.icos ou 
cos. segundo a Lei r 10.83 , de 23 dc dezembro dc 2003; III - os Grupos Fontais (organizações 
detentoras de Declaração de Aptidão a PRON:F - DAP Jurídicaj sob ds Grupos Informais 
s familiares. Mcnu're' de Declaração de \p'i.Mo ao PRONA - DAP Física. organizados cm 
stes sobre os Fornecedores individuais det QIJ Lep:s de DAP Física). 

cais (município dc' Aeará) - COOPFR/4 IVA AGROPECUARIA DE AGRICULTURA 
.RES DA COMI:MDADE BOI. 1' S?ER 1NÇA4OOPAHE; ASSOcIAÇÃO DOS 
FIADORES RURAIS DO ÃSSMEMO DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA. 

irnpo COOPERATIVA 1)11 TRM'ALB1) DE AGRICULTORES FAMILIARES DE 
4A; COOPERATIVA DE PRODUÇÕES E COMERCIALIZAÇAO DA AGRICULTURA 

.R DO NORDESTE PARAFJ\SE-CUOPFAN; ASSOCIAÇÃO AGROEXTRATIVISTA 
O DO PA RÁ-AAGREEPA; ASSOcIAÇÃO ÁJUJARUENSE DOS AGRICULTORES'E 
'URAS-ABAA. 

te da ASSOCIAÇÃO AGR0}XfRATX(STA 1)0 ESTA10 DO PARÁ-AAGREEPA 
ii Lerpor 1 ceurso. 	- 	- 
itante da COOPERATIVA DE filiXODUÇõES E COMERCIALIZAÇÃO DA 
'UNA FAMILIAR DO-NORDESTE PARAENSE-COOPFAN ,decide por interpor.recuso. 

São José'?. 120 -traç2 da MatizCentro-Acarã / Pa:Ê-• CEP 68t9O-OO- 









ri milhão e quinhentos e vinte e 
n'os) 

se concordantes com o resultado 
i suspensa pelo prazo neéessário á 
i leitura da mesma,,que foi achada 
esta. 

t ienle os ncu;nc au decisão preferi da, os msw'.s .'!n]ucsta 
proferido, renu''juidi eXpressagnente o direito e, mc .ir,o A st-ssà 
lavratura desta fea. Reaberta a sessão, o Presidente . ' 7'I. precec 
eonfonne..Nada r o, 'uendo digno de nota. encerroeSC. a sesào, 

á e seis e' 

MEL DE 

BAIATi 
REGIONAL 

ABELHA 	KG 

LDOCE 	KG 
IN NATURA. 

AL 
1N NATURA 

1(6 	3 

xíI  

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: RS 
nove mil e .eieentos &' sessenta g, oiÉ5 r,ai' i 

t aS0 
Acará 
PARÁ 
IPALDOACARÁ 
TE DE LICILÇÂO 

3 30,00 6.000,00 

6,47 9.662,95 

5,02 16.111,69 

80 17,67 252.327,60 

DE. 

LuVenio Mao Caí 
M 

1 
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Acará 
PARÁ.:, 

PAL DO ACARÁ 
COMISSÃO PC 
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Vereador e Repre°nt 

rE DE LICITA.  .ÃO 

ii 
S 3flva. 
iiara Municipal de Acata 

tos: 

vi''c2 	r 
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES R 

BOA E 
CNPJ N° W 

vr 

bO A EPITAMENTO DA COMUNIDADE 

..Iaaa a 

RA.DIU ø: •' 

..nt 

L'ct_Ç 
COOPERATIVA DE TR 

MA NOVA 

' 

COOPERATIVA DE PRODIJÇOES E COME Z?VL 	DTAGRICULTURA FAMILIAR DO 
NORDESTE ¶'ARNE?SE-COOPFAN. 

CNPJ N° 1f5.23 12,79010001-08 

COEATIVA AGRO'EUAFOA DE AGtCLJLTIJRA EI MIUARES DA COMUNIDADE 
BOA ESPERANÇA-COOPAEJ E, 
CNPJ N° 31 18'.Ltt<)01-45 
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NIDo CONS flur 	 luA Oval Itll)A 

Travessa São José n 120 ?ra; da Matiz Centro — &earfà 1 f' — CEP 68690-etC 
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ASSOCIAÇÃO AGROEXTRATM3 
CNPJN°C 

ASSOCIAQAO BUJARUENS 
CN  

t 

Acirá 
PARA 

TPALDOACARÁ 
FE DE LICITAÇÃO 
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3 1 

ETOADO  DO PARÁ-AAGREEPA 
o1-o 
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$E AGRICULTURAS-ABAA. 
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