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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA

 

Às 14 horas do dia 19 de Agosto de 2021, a Comissão Especial para condução dos
trabalhos de montagem do Termo de Referência e Edital de Chamada Pública, para atender as despesas
com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, designada através da Portaria nº 002 de 19 de
Fevereiro de 2021, reuniu-se em Sessão Pública Remota através da Plataforma Google Meet, com a
presença dos servidores Juliana Fróes Pirôpo de Oliveira, Estelita Santos de Araújo, Ademir da Silva
Santos, Helder Kenki Tanaka, respectivamente presidente e membros da Comissão, para tratar do seguinte
assunto: Análise da documentação recebida via endereço eletrônico conforme Edital 001/2021 de
Chamada Pública que objetiva AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
PNAE. A Chamada Pública nº 001/2021 foi devidamente publicada no site do Instituto Federal da Bahia-
IFBA, Campus Porto Seguro, bem como em portais de notícias regionais. Compareceu ao certame a
Associação de Horticultura de Vera Cruz (A.H.V.C.) representada pelo Sr. Gilson Alves da Silveira, o qual
já havia encaminhado eletronicamente a documentação de habilitação e a proposta de venda. Avaliação
- Na etapa de avaliação da documentação foi identificada divergência no endereço da Associação. O
representante informou o endereço correto e esclareceu que o mesmo ainda não havia sido atualizado em
alguns sistemas. Sendo assim, por concenso, será utilizado como referência o encontrado no SICAF. Na
sequência,  foi observada a ausência de comprovação do requisito higiênico-sanitário para os
itens beiju, bolo e farinha de mandioca.  No entanto, para sanar tal inconformidade, o Sr. Gilson Silveira
disse que ainda hoje irá encaminhar para o e-mail da comissão o  respectivo documento comprobatório, na
oportunidade, foi solicitado também o envio do documento de identificação do representante da
Associação. Análise -Na fase de análise do Projeto de Venda, foi verificado que alguns  itens não foram
contemplados no Projeto (goiaba e melancia).  O representante justificou não ter interesse em entregá-los
devido ao preço defasado. Sugeriu a realização de outra pesquisa e atualização do preço. Diante
desta demanda  e pelo fato de não haver concorrentes que contemplassem os itens faltantes, a Comissão
decidiu por suspender a Sessão Pública por 3 dias para atendimento ao solicitado. Após a realização da
nova pesquisa de preço, o edital retificado será republicado por mais 7 dias e a nova Sessão acontecerá no
dia 30 de agosto. 

Assim sendo, não tendo nada mais a constar por nenhum dos presentes, foi dada como
encerrada a Sessão, e a presente ata vai assinada pelos componentes da Comissão.

Documento assinado eletronicamente por ESTELITA SANTOS DE ARAUJO, Administrador(a),
em 20/08/2021, às 09:43, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Froes Piropo de Oliveira, Nutricionista , em
20/08/2021, às 10:39, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ADEMIR DA SILVA SANTOS, Assistente em
Administração, em 20/08/2021, às 11:13, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por HELDER KENJI TANAKA, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, em 23/08/2021, às 14:22, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1960665 e o código CRC 8B498A86.
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