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PROCESSO Nº 000086.11.07.682.2019 

 
Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sala da COMPEL 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 reaberta a sessão para julgamento da 
habilitação da CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2019 – COMPEL, cujo objeto é aquisição de gênero alimentício (Farinha de mandioca) produzido pela agricultura familiar, para 
atender e compor a alimentação escolar nas creches e Unidades escolares da Rede Municipal de Ensino sob a condução da Presidente em Exercício da COMPEL, Ana 
Carla Costa Paim e membros da comissão, designados pelo Decreto 7030/2019. A Presidente em Exercício da Comissão abriu a sessão, informando o resultado da 
análise dos documentos/amostras pelos técnicos da Secretaria de educação, sendo constatado através do relatório de analise acostados aos autos que os grupos formais 
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES – COOPATAN e COOPERATIVA DE SERVIÇOS SUSTENTAVEIS DA BAHIA – 
COOPESSBA, foram aprovados. 
 
Dando seguimento a sessão a Presidente em Exercício 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: 02 (dois) projetos de grupos formais do Estado. Como os dois Grupos Formais foram aprovados a Presidente em 
exercício utilizando-se do subitem 6.9 do Edital que diz “No caso de empate entre Grupos Formais, não enquadrados nos incisos I e II do subitem 6.5, terão prioridade 
organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/cooperados, conforme 
DAP Jurídica”, neste sentindo analisando as DAP’s Jurídicas dos Grupos Formais, foi constatado que a COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE PRESIDENTE 
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TANCREDO NEVES – COOPATAN, possui um percentual de 83,75% em detrimento da COOPERATIVA DE SERVIÇOS SUSTENTAVEIS DA BAHIA – COOPESSBA que 
é de 73,04%, conforme DAP abaixo: 
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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 FARINHA DE MANDIOCA 
HABILITADO / 
DECLARADO 
VENCEDOR 

COOPERATIVA DE PRODUTORES 
RURAIS DE PRESIDENTE 

TANCREDO NEVES – COOPATAN 

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

6,16 30.000 184.800,00 

 
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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