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ATA DE REUNIÃO INTERNA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 – COMPEL 

PROCESSO Nº 01301.11.07.682.2019 
 
Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às quinze 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 002/2019 – COMPEL, cujo objeto é Chamada Pública para aquisição 
de alimentos perecíveis (Hortifruti: cebola, tomate e pimentão verde) destinados à alimentação Escolar nas Creches e Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino, sob a condução da Presidente em Exercício Ana Carla Costa Paim e Equipe de Apoio que abaixo assinam 
designados pelo Decreto 7030/2019. A Presidente em Exercício iniciou a sessão procedendo com a aplicação da seleção de acordo com os 
critérios de prioridade exigidos por Lei, elencados no item 6.3 do Edital desta Chamada Pública, sejam eles: 

 
“6.3 - Para fins de análise e seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em: grupo de projetos de 
fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País: 
 
6.4 - Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 
 
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos. 
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e do País. 
III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 
 
6.5 - Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 
 
I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas, não 
havendo prioridade entre estes; 
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, 
de 23 de dezembro de 2003; 
III - 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 (detentores de DAP Física)”. 
 

Respeitados os critérios legais foram selecionados: 01 (um) projeto de grupo formal e 01 (um) projeto individual de fornecedor local de 
(Camaçari), 01 (um) projeto de grupo de formal do Estado. Em seguida foi avaliado o critério em cada grupo de projeto. No grupo de 
fornecedores locais (Camaçari) em primeiro lugar 02(dois) grupos formais ASSOCIAÇÃO AGRICOLA RANCHO ALEGRE, em segundo lugar 
01 (um) fornecedor individual MARCIA DOS SANTOS OLIVEIRA. No grupo de projetos do Estado em primeiro lugar o projeto de grupo de 
formal COOPERATIVO AGRICOLA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SUL DA BAHIA – COOPADESBA e sem segundo lugar o 
grupo formal COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE LAGOA DE DENTRO E REGIÃO DA SERRA LTDA, conforme tabela 
anexa. Diante do exposto, os fornecedores locais (Camaçari) terão prioridade. 
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Somados os quantitativos dos projetos de vendas os fornecedores locais (Camaçari) foram observados as seguintes situações: 

1. Sobre os itens (tomate e pimentão) terá prioridade o grupo formal ASSOCIAÇÃO AGRICOLA RANCHO ALEGRE, respeitando o 
subitem 6.5 inciso III do Edital, portanto o grupo formal ASSOCIAÇÃO AGRICOLA RANCHO ALEGRE fornecerá o quantitativo de 
40.000 (tomate) e 10.000 (pimentão). 
 

2. O item (cebola) terá prioridade a agricultora individual MARCIA DOS SANTOS OLIVEIRA, respeitando o subitem 6.5 inciso III do Edital. 
O quantitativo do referido item dos fornecedores locais (Camaçari) não contempla a quantidade total estabelecida no edital. Diante do 
exposto, a Presidente em Exercício com fulcro no subitem 6.6 do Edital, estes deverão ser complementados com os projetos dos 
demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e priorização estabelecidos nos subitens 6.3, 6.4 e 6.5. 

 “6.6 - Caso não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas 
deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e priorização 
estabelecidos nos subitens 6.3, 6.4 e 6.5 deste edital.” 

A Comissão utilizará dos subitens 6.4 inciso II e 6.5 inciso III convidará o grupo formal COOPERATIVO AGRICOLA DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL DO SUL DA BAHIA – COOPADESBA em atendimento ao subitem 6.10 do Edital, para complementar o quantitativo total da 
cebola, conforme planilha abaixo: 
 

PRODUTO 
TOTAL DO 

EDITAL 
SOMATÓRIO DOS PROJETOS FORNECEDORES LOCAIS 

(CAMAÇARI) 
QUANTITATIVO A SER 

COMPLEMENTADA 
CEBOLA 40.000 1.500 38.500 

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

LOTES ESPECIFICAÇÃO 
SITUAÇÃO DO 

LOTE 
VENCEDOR 

CRITÉRIO DE 
CLASSIFICAÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 

QTDE TOTAL (R$) 

01 TOMATE HABILITADO / 
DECLARADO 
VENCEDOR 

ASSOCIAÇÃO AGRICOLA 
RANCHO ALEGRE 

EM ATEDIMENTO AOS 
SUBITENS 6.4 INCISO I E 

6.5 INCISO III 

5,46 40.000 218.400,00 

02 PIMENTÃO 4,46 10.000 44.600,00 

03 CEBOLA 
HABILITADO / 
DECLARADO 
VENCEDOR 

MARCIA DOS SANTOS 
OLIVEIRA 

EM ATEDIMENTO AOS 
SUBITENS 6.4 INCISO I E 

6.5 INCISO III 
4,39 1.500 6.585,00 

COOPERATIVO AGRICOLA DE 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTAVEL DO SUL DA 
BAHIA – COOPADESBA 

EM ATEDIMENTO AOS 
SUBITENS 6.4 INCISO II E 

6.5 INCISO III 
4,39 38.500 169.015,00 

VALOR GLOBAL (R$) 438.600,00 
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A Presidente em Exercício da comissão concedeu prazo de 02 (dois) dias úteis para que a COOPERATIVO AGRICOLA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SUL DA BAHIA – COOPADESBA para o item (cebola) apresente projeto de venda atualizado. Está 
Ata será divulgada no Portal de Compras de Camaçari, na mesma página onde se deu o aviso.  

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

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

Ana Carla da Costa dos Paim 
Presidente em Exercício da Compel 
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Membro 
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Membro 
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