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COMISSÃO DE CHAMADA PÚBLICA - CCP

Portaria nº 3240 de 30 de setembro de 2020
 

ATA DE REUNIÃO

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01 /2020 - CAMPUS DE SALVADOR
 

PROCESSO Nº 23279.006384/2020-61

A Chamada Pública nº 01/2020 do IFBA campus de Salvador tem por objetivo a aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar ou Empreendimento Familiar Rural destinado ao atendimento
do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com fulcro no §1º do art.14 da Lei n.º 11.947,
de 16/07/2009, Resolução n.º 26 do CD/FNDE, de 17/06/2013, Resolução n.º 04 do CD/FNDE, de
02/04/2015, Resolução nº 6 do CD/FNDE, de 08/05/2020, Decreto nº 8.473/2015 e demais alterações
instrumentos legais competentes.
Considerando a emergência em Saúde Pública decorrente da infecção humana pelo coronavírus (COVID-
19) e a recomendação do Ministério da Saúde para que sejam adotadas medidas de isolamento social e
quarentena. Bem como, as recomendações da Resolução nº 2, de 9 de Abril de 2020, do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) de que os procedimentos poderão ser realizados de maneira
remota, não presencial, com ferramentas, modos e meios online, a Chamada Pública da Agricultura
Familiar nº 01 /2020 - Campus de Salvador, apresentou todos os seus trâmites realizados de maneira
remota. 
Durante o período de 20 de novembro a 10 de dezembro de 2020 a Chamada Pública ficou aberta para
que os Fornecedores Individuais, Grupos Formais e/ou Informais enviassem, via e-mail,
(caane.ssa@ifba.edu.br), a documentação para habilitação e o projeto de venda. Durante esse período a
Comissão de Chamada Pública (CCP) recebeu documentações e projetos de venda de 3 (três) grupos
formais.
Com a finalização do prazo para envio de documentação, ao décimo primeiro dia do mês de dezembro, do
ano de dois mil e vinte,  a CCP, constituída pela Portaria nº 3240 de 30 de setembro de 2020 , reuniu-se
virtualmente para abertura da Chamada Pública nº 01 /2020. 
A CCP iniciou os seus trabalhos verificando os documentos de habilitação enviados pelas participantes.
Em ordem alfabética, iniciou-se a verificação pela: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES
RURAIS DO SUDOESTE DA BAHIA (APRASUBAHIA), CNPJ:34.443.573/0001-01, representada
pelo senhor JONAS BERNARDO DE AMORIM, RG: 05549367-04. 
Dando seguimento aos trabalhos foram avaliadas as documentações da participante: CENTRAL DE
COOPERATIVAS DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA
SOLIDÁRIA - ARCO SERTÃO CENTRAL, CNPJ 15.303.517/0001-27, representada pela senhora,
HILDA MERCÊS DA SILVA, RG: 0589963899 - SSP/BA. 
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Por fim, foram analisados os documentos apresentados pela participante:  COOPERATIVA DOS
PRODUTORES RURAIS EM AGRICULTURA FAMILIAR DE JUREMA DOS MILAGRES -
COOPRAJ, CNPJ 23.650.525/0001-78, representada pela senhora LILIA MASCARENHAS SOUZA,
RG: 14.002.964-80- SSP/BA. 
Uma vez que todos apresentaram a documentação exigida em edital, a CCP habilitou todos os
participantes, sendo eles: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO
SUDOESTE DA BAHIA (APRASUBAHIA); CENTRAL DE COOPERATIVAS DE
COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - ARCO
SERTÃO CENTRAL;  COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS EM AGRICULTURA
FAMILIAR DE JUREMA DOS MILAGRES – COOPRAJ.
Em sequência, deu-se inicio ao processo de classificação, por meio da analise dos projetos de
vendas (proposta de preço). Todos os participantes apresentaram propostas para os 4 (quatro) itens
presentes no edital, sendo eles: bolinho individual, broa de fubá, iogurte garrafinha e néctar de frutas. As
propostas apresentadas atenderam  as especificações do Edital.
O critério adotado para a seleção obedeceu a ordem de prioridade estabelecida no item 5.0 do edital e não
havendo fornecedores locais, procedeu-se a classificação com os fornecedores do território rural, conforme
a distância deles com o município de Salvador:  COOPRAJ- Santanópolis- Ba, 153 km; ARCO
SERTÃO – Serrinha-Ba, 185km; APRASUBAHIA - Vitória da Conquista-Ba, 519 km.
A pesquisa de distância em km por rota de acesso foi realizada no site “Google maps”. A partir desse
critério, a classificação foi a seguinte: 1º COOPRAJ, 2º ARCO SERTÃO , 3º APRASUBAHIA.
De acordo com o projeto de vendas, o primeiro colocado classificou-se com todos os itens do edital, sendo
eles: bolinho individual, broa de fubá, iogurte garrafinha, néctar de frutas.   
Conforme já estava previsto em Edital, devido à situação de pandemia em decorrência  do Coronavírus, a
comissão julgou que não solicitará amostras dos produtos. 
Portanto a CCP declara que a COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS EM AGRICULTURA
FAMILIAR DE JUREMA DOS MILAGRES - COOPRAJ, CNPJ 23.650.525/0001-78, foi
a vencedora para os itens presentes no Edital . 
 
A reunião foi finalizada, não havendo mais o que declarar lavramos a seguinte ata.

Salvador-Ba, 11 de dezembro de 2020.

 

A comissão

 

Nádija Dessa São Pedro    

    Membro

Josiane Barros Silva,

    Membro

 

Documento assinado eletronicamente por NADIJA DESSA SÃO PEDRO, Nutricionista , em
11/12/2020, às 16:29, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por JOSIANE BARROS SILVA, Auxiliar em
Administração, em 11/12/2020, às 19:17, 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 1693452 e o código CRC A8F196C0.
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