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ATA DE REUNIÃO INTERNA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 0004/2020 – COMPEL 

PROCESSO Nº 0148.11.07.682.2020 
 

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sala de reunião da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP da 
Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada a sessão 
interna referente á CHAMADA PÚBLICA Nº 0004/2020 – COMPEL, cujo objeto a Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis da Agricultura Familiar (Milho 
Verde em Espiga e Amendoim Cru) destinados à Alimentação Escolar nas Creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para futuras 
contratações de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal sob a condução da Presidente Ana Paula Souza Silva e 
Equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 7313/2020. A Presidente iniciou a sessão procedendo com a aplicação da seleção de acordo 
com os critérios de prioridade exigidos pela Resolução do FNDE 26/2013 e elencados no item 6.3 do Edital desta Chamada Pública.  

“Art. 25 Para priorização das propostas, deverá ser observada a seguinte ordem para desempate: 

I – os fornecedores locais do município; 

II – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas; 

III – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 

IV – os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais 

(agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores 

Individuais; e 

V – organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP 

Jurídica. 

Neste contexto e seguindo os critérios estabelecidos pela Resolução 26/2013 do FNDE os grupos participantes foram submetidos ao processo de 

classificação, seguindo o que descreve a Resolução do FNDE 26/2013, no seu art. 25, item I, sendo priorizando os fornecedores pertencentes ao município 

de Camaçari. O que determinou a classificação dos seguintes grupos formais locais: Associação Agrícola Rancho Alegre e a Associação dos Produtores 

Rurais de Camaçari – APRC. 

“Art. 25 Para priorização das propostas, deverá ser observada a seguinte ordem para desempate: 

I – os fornecedores locais do município; 

Após a classificação, os grupos formais foram submetidos aos critérios de desempate estabelecidos no art. 25 da Resolução 26/2013 do FNDE. Assim, 

como as duas Associações não são consideradas de assentamentos de reforma agrária, ou de comunidades tradicionais indígenas, ou de 

comunidades quilombolas, bem como não são fornecedores de gêneros alimentícios orgânicos ou agroecológicos, o critério de desempate a ser 

utilizado é a porcentagem de agricultores familiares com DAP física ativa no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica, descrito no item V do art. 25 da 

Resolução 26/2013 do FNDE. 
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“Art. 25 Para priorização das propostas, deverá ser observada a seguinte ordem para desempate: 

V – organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP 

Jurídica. 

Diante dos critérios estabelecidos pela Resolução 26/2013 do FNDE e após a análise das DAPs jurídicas da Associação Agrícola Rancho Alegre e a 

Associação dos Produtores Rurais de Camaçari – APRC, foi observado que: A Associação Agrícola Rancho Alegre possui no seu quadro de 

associados uma porcentagem de 100% de agricultores familiares associados com DAP física ativa; e a Associação dos Produtores Rurais de 

Camaçari – APRC possui no seu quadro de associados uma porcentagem de 81.82 % de agricultores familiares associados com DAP física ativa. 

Ficando assim, classificada para fornecimento integral dos itens descrito na Chamada Pública Nº 0004/2020, conforme seu Projeto de Venda (8.000 kg de 

milho em espiga e 8.000 kg de Amendoim), a Associação Agrícola Rancho Alegre. 

Diante do exposto, a Presidente em Exercício da Comissão informou o resultado desta Chamada Pública: 
 

LOTE ESPECIFICAÇÃO SITUAÇÃO  VENCEDOR CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
QTDE TOTAL (R$) 

01 AMENDOIM CRU 
HABILITADO / DECLARADO 

VENCEDOR 
Associação Agrícola Rancho 
Alegre 

FORNECEDOR LOCAL E MAIOR 
PORCENTAGEM DE 
AGRICULTORES FAMILIARES 
E/OU EMPREENDEDORES 
FAMILIARES RURAIS NO SEU 
QUADRO DE 
ASSOCIADOS/COOPERADOS, 
CONFORME DAP FÍSICA. 

9,50 8.000 76.000,00 

02 MILHO VERDE IN NATURA 
HABILITADO / DECLARADO 

VENCEDOR 
Associação Agrícola Rancho 
Alegre 

FORNECEDOR LOCAL E MAIOR 
PORCENTAGEM DE 
AGRICULTORES FAMILIARES 
E/OU EMPREENDEDORES 
FAMILIARES RURAIS NO SEU 
QUADRO DE 
ASSOCIADOS/COOPERADOS, 
CONFORME DAP FÍSICA. 

6,50 8.000 52.000,00 

 
Fica aberto o prazo recursal a partir da divulgação desta Ata no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma 
página onde se deu o aviso - campo <ANEXOS>. 

 
Dessa forma, a Presidente da Comissão suspendeu os trabalhos e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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