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ATA DE REUNIÃO INTERNA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 0003/2020 – COMPEL 

PROCESSO Nº 00433.11.07.682.2020 
 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às treze 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 0003/2019 – COMPEL, cujo objeto é a Aquisição de gêneros alimentícios 
(tomate, cebola e aipim minimamente processado) da Agricultura Familiar, destinados à alimentação escolar nas Creches e Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Camaçari-BA.  
 

A Presidente da Comissão iniciou a sessão informando que na sessão de abertura durante a análise da documentação apresentada pelos 
grupos interessados em participar da referida Chamada Pública foi verificado que: A agricultora individual Letícia Santiago de Santana 
apresentou Comprovante de Identidade em cópia simples, como a mesma não compareceu á sessão a documentação será diligenciada 
posteriormente; A Cooperativa de Produção Agropecuária de Lagoa de Dentro e Região da Serra Ltda. – COOPAL apresentou cópia simples 
do RG e CPF do Presidente da mesma; A Cooperativa Agrícola de Desenvolvimento Sustentável do Sul da Bahia – COOPADESBA 
apresentou somente a Ata de assembleia geral não apresentando a cópia do seu Estatuto conforme exigido em Edital.  
 

Ato contínuo a Porém informou aos membros presentes que após reanálise da documentação apresentada pela Cooperativa Agrícola de 
Desenvolvimento Sustentável do Sul da Bahia – COOPADESBA foi verificado que o Estatuto da mesma é parte integrante da Ata de 
Assembleia dispensando desta forma a necessidade de se promover diligência para apresentação do mesmo.  
 

Durante reanálise foi verificado também que: A Associação do Desenvolvimento do Baixo Sul – ADEBASUL e a Associação dos Produtores 
Rurais de Camaçari – APRC não apresentaram a relação de agricultores contendo nome, CPF, DAP e quantidade de produtos que cada 
agricultor irá fornecer; A Cooperativa Agrícola de Desenvolvimento Sustentável do Sul da Bahia – COOPADESBA não apresentou a Relação 
da Lista de Associados com DAP que é expedida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sendo a mesma diligenciada pela 
própria Comissão durante esta sessão de reunião.  
 
Diante dos fatos acima mencionados a Comissão com base no subitem 4.4 do edital que diz “Na ausência ou irregularidade de qualquer 
dos documentos, fica facultado à COMPEL a abertura de prazo de 02 (dois) dias úteis para regularização da documentação” foi 
concedida à COOPAL, ADEBASUL, APRC e LETICIA SANTIAGO o prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da presente data para que 
as mesmas possam sanear suas pendências. Podendo serem as mesmas protocoladas na Coordenação de Alimentação Escolar aos cuidados 
do Sr. Marcio Tavares – Coordenador ou a Srª Tailane Chaves – Gerente.  
 
Dessa forma, o Presidente da Comissão suspendeu os trabalhos e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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