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ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 – COSEL/EDUCAÇÃO  
PROCESSO Nº 0004.11.07.611.2016 

 
Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala da COSEL/EDUCAÇÃO 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 001/2017 – COPECOD, cujo objeto é aquisição de gênero alimentício não perecível (leite em pó) 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 da 
COSEL/EDUCAÇÃO, Ana Carla Costa Paim e membros da comissão, designados pelo Decreto 6661/2017. A Presidente da Comissão abriu a sessão, informando que no 
dia 31/03/2017 a COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA, apresentou amostra sendo a mesma encaminhada para análise dos 
nutricionistas da Secretaria de educação. Após analise realizada pela COMISSÃO PERMANENTE PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE AMOSTRAS DE ITENS DA 
MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, designada através da Portaria nº 007/2016, foi identificado através do relatório de analise acostados aos 
autos que os grupos formais: 
 
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA. 
 
AMOSTRA/DOCUMENTAÇÃO REPROVADA  
 

 Amostra entregue não possui relação com a produção da Cooperativa participante do certame. Existe na embalagem o nome de uma Cooperativa que não 
está sendo representada no pleito; 

 No SIF nº 1824 encontra-se descrito que a marca do leite é Nossa Terra, no entanto a amostra presentada tem a marca doce sabor; 
 O número do SIF/ Título de Registro são respectivamente 1824, contudo na amostra apresentada é SIF 190; 
 A amostra não atendeu a exigência em dois requisitos: foi apresentada em saco de 400g e a quantidade de proteína (6,7G) é inferior ao solicitado; 
 O laboratório de Pesquisa e Analises Químicas, Físico-Quimicas e microbiológica Ltda – Analyses não é creditado junto ANVISA ou MAPA; 
 Alvará sanitário apresentado pela Cooperativa tem como atividade liberada açougue e mercado;  
 A cooperativa apresenta liberação do ministério da Agricultura para laticínio em nome de outra empresa formal (PRONTU).    

 
COOPERATIVA DE SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA. 
 
AMOSTRA/DOCUMENTAÇÃO REPROVADA  
 
 

 Não apresentou laudo físico químico com os parâmetros exigidos no edital; 
 Quantidade de proteína (6,6 G) presente é inferior ao solicitado em edital; 
 Ficha técnica apresentada não consta a assinatura do responsável técnico. 
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Diante do exposto, a Presidente da Comissão e a unanimidade dos membros decidiram pela desclassificação dos projetos de venda da COOPERATIVA DE 
SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA e COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA, por não estarem habilitados para o 
presente certame.  
 
Contudo, a Presidente da Comissão e a unanimidade dos membros, informa que como as Cooperativas estão inabilitadas, utilizará do Art. 48, § 3º da Lei 8.666/93 que diz 
“Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três 
dias úteis”, assim sendo a Comissão concedeu prazo de 08 (oito) dias uteis para que as Cooperativas sanem os motivos que levaram a desclassificação dos projetos de 
venda e consequentemente as respectivas inabilitações.  
 
Esta Ata será disponibilizada 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, o Presidente da Comissão suspendeu os trabalhos e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COSEL/EDUCAÇÃO 

 
 
 

Ana Carla Costa Paim 
Presidente 

 

 
 
 

Maria José Nery Costa 
Membro 

 
 
 

Christian Moraes Pinheiro 
Membro 

 
 
 

Diego Manoel Oliveira da Paixão  
Membro  

 
 


