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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES PARA A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DAS ENTIDADES E 

MAPEAMENTO DOS PROJETOS DE VENDA DO PROCESSO SA/DL - Nº 

152/2.019. 
 

Às catorze horas do dia trinta e um de março de dois mil e vinte, na sala de reuniões do 

Departamento de Licitações, no edifício sede da Prefeitura Municipal de Monte Alto, na Rua Dr. 

Raul da Rocha Medeiros nº l.390, na cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, reuniu-se a 

Comissão Permanente de Licitações para  a análise da documentação apresentada pelas 

licitantes e do mapeamento dos produtos ofertados nos projetos de venda,  pertinentes ao 

Processo SA/DL nº 152/2.019, instaurado para Chamada Pública nº 2/2.019 para aquisição de 

gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, nos termos da Lei federal 

nº 11.947, de 16/06/2009 e Resolução FNDE nº 26, de 17/06/2.013, alterada pela Resolução 

FNDE nº 4/15. Sob a presidência do senhor Antônio Aparecido Ferreira Frasão, compareceram 

à reunião os senhores: Adair Teixeira e Antônio Claudio da Costa Victório, membros da 

Comissão constituída pela Portaria nº 9.738, de 26 de abril de 2.019 e, Luís Eduardo Arruda 

Soares, este na condição de secretário. O senhor Presidente autorizou o início dos trabalhos para 

o exame da documentação e, após a conclusão, apurou-se que as entidades: APJ Associação dos 

Produtores Agrícolas do Assentamento São José e Outros, AAFMA Associação da Agricultura 

Familiar de Monte Alto e APRAFT Associação dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar 

de Taquaritinga apresentaram a documentação nos termos do Edital e foram habilitadas.  A 

Cooperdourados Cooperativa Agropecuária Dourados deixou de apresentar o registro na Ordem 

das Cooperativas do Estado de São Paulo OCESP, conforme exigência contida no subitem 5.4 

do Edital, trazendo em seu lugar declaração acerca da desobrigação da apresentação do 

documento. Em diligencia realizada pela Comissão junto à OCESP, ficou constatado que o 

documento é obrigatório, de acordo com o ofício recebido da organização, que foi acostado nos 

autos do processo. Deste modo, a Comissão Permanente de Licitação decidiu pela inabilitação 

da Cooperdourados Cooperativa Agropecuária Dourados. O Colegiado decidiu também 

diligenciar no sentido de apurar se no município de Brejo Alegre há produção de: alho, banana 
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nanica, laranja, maça fugi nacional e pera, ofertados pela APJ Associação dos Produtores 

Agrícolas do Assentamento São José e Outros. Em reposta enviada por correio eletrônico, 

juntada no processo, o engenheiro da CATI, Casa da Agricultura de Brejo Alegre, vinculada à 

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, senhor Marcos L. G. Junqueira afirmou que 

somente há um pouco de banana nanica e que não há no município cultivo dos outros produtos 

ofertados pela associação. Diante do fato, a Comissão Permanente de Licitação decidiu 

desclassificar os itens: alho, laranja, maça fugi nacional e pera, permanecendo classificada 

somente a banana nanica. A Comissão Permanente de Licitação sugeriu à Secretaria da 

Educação, gestora do contrato, a seu critério, faça uma minuciosa verificação para constatar que 

todos os produtos ofertados pelas entidades sejam oriundos de produção própria. O mapeamento 

dos produtos ofertados nos projetos de venda foi realizado conforme critérios estabelecidos na 

Resolução FNDE nº 26, de 17/06/2.013, alterada pela Resolução FNDE nº 4/15, salientando que 

nenhuma entidade participante desta chamada pertence a Territórios Rurais, definido na 

Resolução nº 52, de 16 de fevereiro de 2005, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – CONDRAF.  Na presente Chamada Pública, a prioridade dos projetos foi definida 

nos termos legais, reafirmando a inabilitação da Cooperdourados Cooperativa Agropecuária 

Dourados, na seguinte forma: 1 – Associação da Agricultura Familiar de Monte Alto - AAFMA, 

grupo de projetos de fornecedores locais, com 100% agricultores familiares; 2 - APJ Associação 

dos Produtores Agrícolas do Assentamento São José e Outros, grupo de projetos do estado, com 

100% agricultores familiares assentados; e 3 – APRAFT Associação dos Produtores Rurais da 

Agricultura Familiar de Taquaritinga, grupo de projetos do estado, com 100% agricultores 

familiares. Concluído o mapeamento, ficaram atribuídos os produtos na seguinte forma: 1 – 

Associação da Agricultura Familiar de Monte Alto – AAFMA: Dorival Agostinho: 3.000 kg de 

mandioca, 2.500 kg de cebola e 1.000 kg de feijão; Adão do Carmo Jesus Comin: 5.860 kg de 

tomate e 1.180 kg de batata inglesa; Carlos Nobre de Oliveira:  2.000 kg de pepino,  1.000 kg de 

abobrinha brasileira, 500 kg de couve flor, 938  kg de repolho, 1.200 kg de goiaba vermelha e 

1.000  kg de vagem; Joana Maria Garbin: 4.320 kg de manga, 200 kg de abobora moranga, 810 

kg de rúcula e kg de 140 quiabo; Rosa Maria Garbin Vellone: 2.190 kg de alface crespa, 1.310 

kg de batata doce, 735 kg de limão, 230 kg de rúcula; Edson Aparecido Vedoveli: 2.000 kg de 
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cebola, 156 kg de pimenta doce, 50 kg de rabanete; Aparecido Comim Sobrinho, 6.940 kg de 

tomate; Benedito Osmar Ravazzi: 3.643 kg de tangerina poncan e 786 kg de goiaba vermelha; 

José Primo Ravazzi, 4.357 kg de tangerina poncan; Marcos Donadon Agostinho, 5.000 kg de 

batata inglesa e 1.000 kg de feijão; Eliane da Silva Jorge, 1.700 kg de alface crespa, 800 kg de 

acelga, 520 kg de cheiro verde; Jeferson Pinheiro Vedoveli,  500 kg de beterraba,  5.040 kg de 

cenoura e 1.000 kg de mandioca; Michel José Ravazzi, 1.040 kg de laranja pera, 3.214 kg de 

goiaba vermelha e 1.139 kg de laranja descascada, perfazendo o valor total do projeto de venda 

da Associação da Agricultura Familiar de Monte Alto – AAFMA de R$ 239.257,65 (duzentos e 

trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). 2 - APJ 

Associação dos Produtores Agrícolas do Assentamento São José e Outros, Alberto Camelo 

Cotrin,  2.700 kg de banana; Devanira Amancio Saraiva, 7.100 kg de banana; Dolores Lucio 

Pereira dos Santos, 7.100 kg de banana; Eunice Rodrigues de Souza Lima, 7.100 kg de  banana; 

Jesuina Sophia Coelho Passos, kg de 7.100 kg de banana; João Martins de Souza, kg de 7.100 

kg de banana; Judite Pereira Damasceno, kg de 1.800 kg de banana, perfazendo o valor total do 

projeto de venda da APJ Associação dos Produtores Agrícolas do Assentamento São José e 

Outros de R$ 111.200,00 (cento e onze mil e duzentos reais). 3 - APRAFT – Associação dos 

Produtores Rurais da Agricultura Familiar de Taquaritinga, Antônio Carlos Regatieri, 255kg de 

couve-flor; Antônio Roque Stefano, 8230 kg de mamão formosa; Claudemir Luiz Turra, 916 kg 

de tangerina poncan; Eliane Regatieri, 134 kg de pimenta doce, 2030 kg de repolho, 780 kg de 

vagem; Everton Thiago Chiavelli, 1115 kg de tangerina poncan; Fernanda Maura Paulino Viana, 

380 kg de almeirão e 1354 kg de repolho; Isael Stefano, 1140 kg de batata biofortificada, 1610 

kg de chuchu e 1390 kg de mamão formosa; Izilda Fátima Brugnole, 260 kg de tangerina 

poncan; Júlio Cesar Regatieri Mucio, 15040 kg de melancia; Marcelo Gibertoni, 459 kg de 

tangerina poncan; Marcus Vinícius Pirri, 969 kg de abobrinha, 710 kg de agrião hidropônico, 85 

kg de couve flor, 678 kg de repolho, 2100 kg de tomate; Moyses Pinheiro de Sá, 380 kg de 

almeirão; Paulo Henrique Previdelli Zacharias, 2260 kg de goiaba; e, Wilson de Azevedo, 2260 

kg de goiaba; perfazendo o valor total do projeto de venda da APRAFT – Associação dos 

Produtores Rurais da Agricultura Familiar de Taquaritinga de R$ 116.294,63 (cento e dezesseis 

mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos). Nada mais havendo a tratar, o 
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senhor Presidente declarou encerrada a sessão pública não sem antes determinar ao secretário, 

que registrasse detalhadamente os trabalhos realizados, encartasse nos autos do processo os 

projetos analisados e providenciasse a divulgação do resultado no Diário Oficial do Município, 

ficando notificada as entidades, na forma da Cláusula Oitava do Edital da Chamada Pública, no 

prazo de 3 (três) dias úteis, contados da presente decisão, para a apresentação das amostras dos 

produtos na Central Municipal de Alimentos, localizada na Rua dos Diamantes, nº 185, horário 

das 7:00 às 13:00 horas. 

 

 

 

LUÍS EDUARDO ARRUDA SOARES           ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA FRASÃO 

         SECRETÁRIO                                                                        PRESIDENTE   

 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA VICTÓRIO                                 ADAIR TEIXEIRA                                

       MEMBRO                                                                                             MEMBRO  

 

 

 

 

 

 

 


