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Muanã • oF\s.~--
MUAIIA , 

UMANOVA--...DI~ 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUN ICIPAL DE MUAMÁ 

ATA DA SESSÃO CHAMÀDA PÚBLICA 
,:· .;"'•• ,'-',af.s.. ';-

CHAMADA PÚBLICA.Nº·'fi:1ÍÍ'K2~"2· ·· . "'· : .. , '••<·~.·~.-.,_-,,..,..,\ lo,, __ ,-J~"'- :, .,., ~y~...,., \..,., "'-\t.., ' ' 

OBJETO: A0u1§;~J:6~ ·~tNERb s .AL1'1E~i:íc~d·s~:~ . 1cuL TURA 
FAMILIAR Ej M.~RE~&f>EDQR, Rµ~t-~pe~:r•~ .. ~D.· os:t o f\T, §fiDIMENTO 
DO PROGRl'MA N~f lONAL.\ DE ···At.:IMENTAÇAO "ESCOLA~ (P, AE), DO 
MUN1ciP10J;,E Nt\JANÃ, l e1·,N .C,"11~947, DE '1&10112001, ~êsótüçlp N.º 2s 
DO f ,N DE~:9~,17/06/20.13\ 04/2015~·"· _,/ t \., 0 • ,1'*'~.,~~-l. ó~~DE ABE~;;;~ ~d;~;;~[ç~~1~~)p•"·?" 

'A\ '"t., .,,,;~,y"""'' • •, '~,, / ,, .,o 

! - _,,, Ao, .91 {f;~rn~lrb) dia. âc>,'f;~\('.~~1levêreir~~âô\;an·Bt~~-;:~oís fnil ê--~in.te;s't3_'â'gi~. rta, 
-s~lâ da yQrnissão P~r,âta.nent~. de Licit~ção do Múniçipio .. de <Muan~ -P 

N:~ituado naj':Rta~ ?fit~é "~aio, ,n.~ 43; . Muaná -Ra, re~lizou-se.;J! -.Sª §~ã9 ;.Ãública . r 

. pàra\p recr 9irnenf~ e aberfit,t?;~P~' , )nvelopes ~2Qt~n98 as;. proP_!)S!~~-qe 
. ~. a$ .. ,;poc4l1J~nt~çoe$ d~<"~ª,p1l1f§lçoes, apresentado~.:r-em· razao do p_rqce~sQ , "" 
•. administrat,i~o; nº012042:)?flª( modalidade Chamadár;.!Pl)blica nºOt/.2022, ~ujo ... /• Jl' 
-~9jeto tratp,;de credeQf!i~;:grupos formais, grupo~, infe,rr11ais e· empr~eri,d~ ar ···;'. i · 
in'âivig.l;lal éf~J3gricultores';fâmiliares para Aquisição de Gêneros Alimentícimf dª, ·· · 
· Agncljlt ur~iJ~amiliar para atender demanda da alimentação escolar no anfde, 
2022 { dost:, àlunos da · rede municipal . de ensino, mediante for~ecirietito 

irparce{j:1do.;·?tesentes í;t.,P:~~.sideQ~e\dã Comissão Perm~n~nte de Licitaçãp _,Sra. 
"•••# IRACEMAijt:>0 . SOCORB@i;9E SOPZA NOGUEIRA.,e: . 's :membros:11Em'érsom 

Mor~ . ; -" _. e N.ei êor}~~j=err~ira, também . e,stt~ · present~:ii \§~~hÓ'!.,,F' 
, :KarQlt~J=t ·· -g~Q'!l(;); -_poelho (Nutricign.ista da Seê~~l~t!~ vf?1pnicip~l,,q~i'.~~icaçâõ 
. SEMEC), 9_ sr~ ijemedito do Socorro Andrade Costa (Conselh(t tie-AlitnJ~htaçã 

1
fi~:~olar1~ o $r,. Fat>ié~no -;~~ Cristo Martins_ de ~oraes 'i/uríi~[ .(:Sê:C::r~!iL.,~ª d 
'Agnçultu · a1,ç:,,Sr. Glaµço;Machada de Paiva Rets (S~cr~tariade Agnc4ltura). 

,.,:'::'.\.. .,. 174 ' , ,· ,. , , ; ,.. ' , . , ' < ' \<', ,, , '., •'., ', , .~·"'il01il-~ \ 
ar,dp . io.ícip a ~.-~ess.ão, <J"prêsidente, dé.~•;'ç~$ Jnf or111es; ·6ei:ii (;Q.md*',reç~_beitf'.a. 

;;.,;,&t , , . ~· , •• '::~ p,prfmt nt\ dos requisito~:;ête credenciame!"fltô ''(CQl)fÔ'rsne.~ ; , 
··" , . ., · d ·· -o"õe. habirta*· ão · "' ,,. · ·""''".:.:;.;,.:,~, .. -2i~,i., ... +;.;.: - . ~""'.-,.;,_ . ,h r,j .,_-.•;.~_.::- . . .."" ::~;;,:?'.,/ .~t 

~.º.··. ',,."->'"--"' 

LICITANTES PARTICIPANTES: , .. ,,. 

1 - COOPERATIV~ tqi·:i[:fMBALHO DE AGRICij,tô:R~S~ t\MILIARES DE 
CAPANEl\'L iââà,i0à'"'1Rua Barão do Rio Branc8','"n~4.69; iBairro: lgreJ"inha 

,.,;#?'. /: .,_ . • ~~\"{'~""-'. ,· ~,, ' 

Capan~rtíal , Inscrita no CNPJ sob nº 20.801.457/00l>~~-Rir:4,,rieste ato 
representado por seu procurador, o Sr. FRANCISCO PABLO MELO"DA SILVA, 
portador do RG sob nº 5596092 PC/PA e do CPF sob nº 891 .097.402-87. 

2 - COOPERATIVA DE AGROEXTRATIVISTA DA VENEZA DO MARAJÓ, 
sediada à Ilha Bala Vento Bom Samaritano, s/n, Bairro: Zona Rural, S.S. Boa 
Vista/PA, Inscrita no CNPJ §d:fétéu~ID001ba1là, neste ato representado 

CNPJ 05.105.200/0001-22 

r;;;:i muana.gov.pa.br 
prefeitura.muana@gmail.com [!] Praça 28 de Maio, 43 - Centro 

Muaná - Pará - 68825-000 
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ESTADO DO PARÁ 
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o 

por seu procurador, o Sr. MARIA Eli;.~ 1~. f)1ENDES DE LEÃO, portadora do 
RG sob nº 4357240 PC/PA e"do .. CPl;,.,l o~~n~ 7~2.928.372-68. 

'li·"' ., ..--· ~,,,;~<l'-.~~ i,-.' "''{ ' ~' '''I<: 

3 -: CORBATO _ • cpo~ Í•l ~EG,~~~ 84.IXo TOCANTINS, 
sed1~da à Rua Sao~ 1gy~ nº /f80, ~,1rro:.y11a de, Curlf~mb~ba,'fametá/PA, 
lnsc~ta no CNPJ· s2hº~ .. ·2.0.~5. -~.~sipoo.:,::.03 •. ~."'.''nes .. t~\ afo.,., .. reeresentado ~~=~~i~~;,~~11;.~1~~;r-rt º' S? :~ob nº 
4./ - GRUPO •. ,, tid'Rf.t!AL . ="· ÕU ·= 'iNi=ôRMAh t?c,,,, ,([)AP FÍSICA: 

,,$~!i!J5063~392913fi(122<l84St,: ~jiçiªd,~.P~t ~~?'Rio ~\uá, s/n, Bairro: Zo~ ~ 
,é.,_,S,na1, ~ ua~na/~~,,,,Q~.st~~~t9,re 'res~ntada pela Sra: '0e1tJ111~as Çhermont ,ô.lve!, "''·,.,, ,, 

, po dorado:RGrsób âl39. J.SSf?/PAe do CPF,,sob.nº 853.686 .. 602-00. f: 
\. ,..:• , V '"::.">">, .t1', ':: '':</:.~:.: ,1. ; •}'.' ,';. > ,' :;' \"t 
'<'\~- ;, '"<,,.. '' / ,_ 

:,~ - 1,GRÜPO;< 1FORMAL OU . .INFORMAL (DAP F(SICA: '·« + . 
:··g~355i55~J~ª4390122Qt ,,. ediada na , Estrada Pedro .Ferreire, s/n( f· .. 

~M .• , ,,.a~~u;CQ\ ZoQaf{ur,al, Muaná/~~•'- ê ato repré'séi~t~da'pela Sra. Maria titel(na 
.(,""'" M,gno Ba!I~tat portadora dq R sob nº 19q5657 'SSP/PA e do CPF ~oq nº 

, ~ .555.9,~-3f . . ' ~·· ,"'' 

\ í ,~ ,·• · .· i~~UPO FORMAL OU INFORMAL (DAP F(Sl~À: , 
..... ,~""r."'J \ ..... ~~~ .550~.4.· ~~47253300·1. 2.·.2· 1. 1~4).'., .. s_ediada na Estrada·.··.· Pe.dro Ferreir~, s./ n, 

., w~a1rr . Zoa~. Rural, Mu~nâl,PA, ,neste ato representado :Pelo Sr. Joel de Squza ·~ 
,,,""'·:, f>erejj\, pgítàçtor do RG, .. so,b. nº 7090721 2ª VIA S§P,/PA 'e do CPF ~b ~~.-

550::SIJ.4?~~53,. ,. · · ······ · , ' 
.. . . ""¾-""r . . . .• 
A.pô; ~)q riQ:ldenciámento foram àbertos os en\i~lopes n~ .01 càn!~ndo 

\ êQ>?CUR)~~ta~Q,de, habilit,ção das licitantes dos grupos infprmai~, pa~, .. t nális .. '""'7"'•-,,,_-
e;,;,~~~ri~~ç;\,:._s~n~.º ,., ~olicitado . qu_e todos "/ ~br,}«;a,s~e{!1 ., e .9~ª '':,m\~ma 

,,pr;t~o.1~a~e \ flªI1sassen1·_ os; ~~~p~c~,v?s ,dqcun,ent~~l ~' ho~ye -~~e~ny, . ,. .. ,.,;z,..,""'•~ 
es~onarn~ntoi ten.do ···t~ldo-'<,o~ . IJfl~nt~~'?.grQJ:>0~ "·info':f;l1~1§~'"c~»s1der · 

.. Jjabilí(ados no· ·· ente . me hc1tatóno .. ,, · ,.,,, ·•' · x!t·:\::3-;~~;r\t~~}~~~::--~~~-, _, . 
,_, -..""\,Pó'steriormente ab 1fs~. os envelopes nº ~~t,l~vartd'<>'· 
critério de seleção 5.1, 5.2 e 5:3"dq,ec;iital "l"'~"?,.. .;;: 

fa''fi!" -~,?·',..; ~0-, ' 
veit;~s contendo ~\\fil~f~~~~v Foram àbert 

grupos inf.9JJ 
J 

O GRUPO FORMAL OU INFORMAL FÍSICA: 
SDW0550544472533001221134}, sediada na Estrada Pedro Ferreira, s/n, 
Bairro: Zona Rural, Muaná/PA, neste ato representado pelo Sr. Joel de Souza 
Pereira, portador do RG sob nº 7090721 2ª VIA SSP/PA e do CPF sob nº 
550.544.472-53, ofertou proposta de venda com os itens: 

Prefeitura Munlci ai de Muaná 

muana.gov.pa.br 
prefeltura.muana@grnail.com [!] Praça 28 de Maio, 43 - Centro 

Muaná - Pará - 68825-000. 



Müiiiã • MUAÚ , 

---DI- ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 

CHEIRO VERDE Coi4rde, , 
1 sabor próprio, isenta de siná s 

apodrecimento,Aldades e m 
Em maço. . ,. 
COUVE De l' quajidade, fçlhas.Jn~ra~. livres1 f 

2 de fungos; t,ans~J:tadas sacos pl~~tli:9.s MAÇC) 
transparerites,deprimeiro usp. EJ)1 maçq. 1 t 

. -
~- """- ,IJMÃO Fi'esoo,,QO ponto de"'1attj'Pção, sem 

,/ ferimentos ou defeitos. mantendo as>•''"" ., 
7••· características organÓ~p~§l!Sf Pfeêii,a .~lar .. •· . 

,;;., . -"''• 1iVre:de resíduos de fertiliiàntes, ~vendo ser 
. 'pnontariamente orgânicos e/~ ª~~lógicos: 

Embwagem dq:o1:,~ :',<i:)1< ,<? ·"'3',;,, 

· ·•,, O f :GRUF'.O·· FORMAL OU INFORMAL (DAP FISICA; 
'li.. '' . . •. ' .• ' ' . . . , -

I., ." ., ,,S,O,!f~.355~?.!i!.?~3430012~.011~)~I(~~diada n~ .· E:strada Pedro Ferr~ira, tn, 
r J ._:-1:,,~. . "*" BFtJrro:" zo,~ Rural, Mu. ª.• ... ~áJ'.~t; neste ato represen_ ~da pela Sra. Mana Helr_ na 

-~·;\•·_ .. ·._•i "'''"',(;Mfgno Batista, porta~Wª ~o·.RG sob nº 195565l_ SSP/PA e do CPF soq ,nº 
.,,..., .• · 355.555.992-34, ofertou proposta de venda comos·1tens: 

w~c<fj!/ , :, ' ' ___ ,.,.,,. " 
1,: ,..;"'4-.,..,.....~""'>, ~'¼; 

MAÇO LOàÓ R$ 3,17 
CHEIRO VERDE Cor verde, fresca, aspecto e 
;Sabor,"' próprio1 . isenta de sinais de 
'apoêlr~rríento,:sujidades e materiais terrosos. 
EÍÍ)ma09; . i..,...:,;=-+__:.--='..::....-:'-'-;-,---'-;------t----1-----t-~----+----,!-.,,;,._j · ,, .. 

. COUVE 0ê'1" q~lídade; folhai; Integras, livres , ~-.. •. 
de11.i!)Qqs; qansportadas·em sàcos plásticos MAÇO R$ ( .748 · ', 

. trans~rent~ de.primeiro uso. Em maço "'·"-

. "' e.-;. w . "l;Y~''~.R~ . \ f~MAL OU INFORMAL J9JII' / Flfi(~J 
SÕWG0506363929131'01'229!~8), sediada no Alt~ Rio ~iUãt s7n,.lBairro: Zog,â 
Rural, Muaná/PA, neste ato repre&!3nt~da pelª'iSra~•oomingas ÇJfeFrilont ·~Jygs, 
portadora do RG sob nº 39686§4..,.SSP/PA e . âo .ÇPF sob nº*853.68~6Ô2-00 
ofertou proposta de y~nda qpn{ós itens: · ' 

3 

,/.~f 

FARINHA DE MANDIOCA, Torrada, seca, 
isenta de sujidades, embalagem contendo 1 
Kg, acondicionado_ em_ sacos ~lãsticos G GlS 
tra~sparentes e atóXJCOS, hmpo~PJtltil' P8 uni§pal Muaná 
resistentes que garantam a inteiül 1e ab · · · 
produto até o momento do consumo~ 05. 05.200/0 01-22 

R$ 7,31 

muana.gov.pa.br 
prefeltura.muana@gmail.com 

Praç<él 28 de Maio, 43 - Centro 
Muaná - Pará - 68825-000 
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" Müãi1ã ---DI- • MUAN Â , 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUN ICIPAL DE MUAN Á 

8 
MACAXEIRA 1ª qualidade, in natura, tamanhç> 
e coloração uniforme, polpa firme, livres de' 
sujidades. parasitas, larva§,..-resldoo" di 
fertilizante. ,-"""''" ,,,.,,,.. - ' · -· ·"' 

90 RS 5,15 RS 8.188,50 

Da análise dt(~~-~' 1e_ma_d_ps_ fi"8-~fe ___ / ~~ -,J?'çº_._ :,.d_ é' ~ -ê ~--·-~ ~--statou-se 
que os fome_• d~res upps"1pfQrma1s::Sra{ ~ané!l ip lel')a f11agn~._Baf!sta (DAP 
F(SIC_ A: SJ). OS.r5555 9t.~2 ___ 1_, ~0P_.:1_22_·0_,J12_),,_.'1:~_"" __ ·_s_ r: ___ }_,oel ~e- 1Souza P_-_erêi~ _ (DAP 

. .,~"FiS!~s: s'bwo~~t 054447~J;3300"1~~1j ª~l,.,,êl'!!J?,a,~ _apr~entaram ,J?Jl>f>õ·sfa com 
l"'"'*'.c _ l' 1q~ ntidades total fjafé\9'St'.ite11s~ó1 e 02 do termo -aê~feferê.Q,$:iar sendo proposta f _ ~, ;'"á~:, ,!E!iantes uma difi~ão igua! .:~Q.§] J~D~ iji\!r~::~~-âoís j ófnecedores, sendo 

"'-.,_,_, ,,. ,,;.,aee1to ~i.;C>[a,··~TU~R~,.~,"'R~!,f?'.~rg_e:m~us _part1c1pantes. Prcando os preços._ d; .} u 
pr9gosta!i _ a s~gu,111te,\{Q.rma: , . , - - . __ . · 

w,s:,,'>'' . f- ";, ->•/ .·(. -., :" .' ··e. ·. . ' . , j' 
' 

. O ?\ GRUéO FORMAL OU INFORMAL · (DAP FISICA: 
,· SÕ~550~7~533001221131),¼',§ediada na Estrada Pedro Ferreír~, sf.µ;- ,-

: , · ·>Spitr:o\ Zoma Rural, Muaná/PA, n~stê ato representado pelo Sr. Joel de .~o,Jza 
t'"¾l:"'•··· Pé/ eira, pç,rtador do RG sob nº 7090721 2ª VIA SSP/PA e do CPF soq nº ; ·-..,;,~7b.544.4I2-53, propostia ajustada de venda cpmos itens: . t/ ·· 

, isenta de sinais de 
sujidades e materiais terrosas. 

uafidade, folhas Integras, livres 
swrta~s . em sacos . plásticos 
pdmeiro uso.·Em rri~ço 

\o ponto de mât~raça6, ; s: · 
l• defe~os. · . r_nantendo: : _ 
rgal')Olépli.cas. "Pi ecisa est 
d~ fertilizantes, d(lvendo s 

. niçes e/ou ! ' . 

MAÇO 500 

MAÇO 1.115 

,,/._{t, "~~' ,,,_.,""'<---f,-~h"»~¾" 

O ~!l µPo·-:i oRMAL <?U INF88,f4~;;t·~i AP F(SICA: 
S~W03~~:!,~.58923490012_20112), sediada na Estradã~ R~[º erreira, s/n, 
Bairro: Zona Rural, Muaná/PA, neste ato representada pela Sra~" 'Q(j a Helena 
Magno Batista, portadora do RG sob nº 1955657 SSP/PA e do CPF sob nº 
355.555.992-34, proposta ajustada de venda com os itens: 

muana • .gov.pa.br 
prefeitura:ITiuana@gmail.com 

Praça 28 de Maio, 43 - Centro 
Muaná - Pará - 68825-000 
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1 

. j ' . 
CHEIRO V~R~E Cor verde, fresca, aspecto e : , :; : :; 
sabor própno, isenta de sinais de 
apodrecimento, sujidades e mat · · 3,17 R$ 1.585,00 
Em maço. 

2 
COUVE De 1ª qualida 
de fungos; transpo ' \k R$ 5.374,30 

. ,.;f, . \ {w,,\,\ J . . .J l~ 
. / ' .• ~,~ ~stene~.2,nte: a_6!J""~~.R,~~:~~Y§!QP~~ ~·'"l}·,_ . . .. rJÍ:'8s· f~~ai~~v~ndo . ~vj .... co~s1dera~o o"·cri!éJlia"d~. ;:3ele.~ C?,' 5·J,i.~;t .e s.1:?o··edttflr sendo sohc1tado 
' rubricasse na.mesrnª ··ºPºrtuniq}1J[e,•an_a_ l_isa

1
ssem os respectivos 

• cum ,,,,, .. ,.,,""' 
. ,·"'"''·':: {7;;, .. ·: .· ,.,.\''y>'-':~•r-,·':-0--:,?"'''':,J: 1 '· .· _:~:?tb\, _--/f?;., . .,,,~-·}''":"~:'-:'7,+'7:;;(7 y : ,,j .,~ s~ . âra"os 'liêlt~ríteif'grupos:~o~ai~n ~ ~; . u~, . 

~". -~ egaçoe .. , documentaçao d~ · hab1htaçao dos :.,, mais~ 
.-'.,,,j.;r~'P,ª.r:ficipantt:3~, ' e, (• '1~ ;pportunidad~ a COOPERATIVA DE JRABALl:IP DE ~~'., 

·•~HAG~CULJPRESjf< F=AMILI . · DE C~PANEMA, CNPJn:' sôp . p9''f 
' , 45l /Q~ó1só2, féz,,~~_>;a.>, alegaçõesr[~ ))Aleg~ que a êC>RB,f ~ô · 

, OPE~J JY,A . ~Et;l1ºf1~ '" DO BAIXO,.._,JOCANTIN~, CNPJ x, sób f nº .· 
! 445.1 S~lQ-QOt-03;, 4~~9~Hdo o estatuto 0,0;?, i:utigo>,50,) parágrafo i03; ,,,-o-"'' 

pres· . teii~ poderia assihar documentos constitutívos dé obrigação junto çpm 
,~")?~1, . emi i~ diretores. B). Alega que a COOPERATIVA1·, DE 
· ~G ," EX1j~TIVl!ffA J?A ,Vi;~!;ZA DO M~Ó, CNPJ sqb nº ___ / q1,t8a .06tl:a9P1-20, ·.· 'V ' % ! igô v,50 vdo estatuto dà f99P~rativa, diz qll,e•·'o 

· · · · ,ma~ to dtfQr~sidente .. ,, ... e 02· (âois) anos, porém ~n~ta no registro,.éfa i!ta •,•'\,: 
, 04 (a~p~); ,~ leg~. tamb~fl1,,51u~:trio:~:~rtigo, 43:'i ,~lí~~~-:G.,, .. 

:~!~f9JOt<·~ff;.,;gv~ . .o pres1dent~; , deve assinar~ ,c~~~mentos ~nstitl!Ji~os.# de 
· ·gaç(jes',N m!::??90"' um. diretor. Alega também que . o c9ri$el~o · fisçal est · ·. . . . • ;:,ff F~f3~;,1~~~Erht:~r1t~;i~~r: .. :, 

_;~~~t~E:ifait~~t1~~Jttirtl' j 
CAPANEMA, que apesar dos fl1~~~1)1entos 5.~ ·se~t1do, ~al~ 'e.~ -l~tte o . 
referido certame e bastant flelfvel_, mas apes,_ ~.:dªS4_1J~ _-·_".·c;_ ·.'.s_._te~c,as, se col~ca 4 
a disposição p eu diretor financeiro . P,!J,~~a.:~ , mar o refendo 
documen ecessário, pois o mesmo se éi:lcà presente na 
sessão 

A COOPERATIVA DE AGROEXTRATIVISTA DA VENEZA DO MARAJÔ, se 
pronunciou sobre as alegações da COOPERATIVA DE TRABALHO DE 
AGRICULTORES FAMILIARES DE CAPANEMA, as alegações feitas pela 
concorrente são infundadas e esta não devem prosperar. Na página 09 (nove) 
do referente estatuto corimfelwr-t~wi<M Mwftiiída ao presidente da 
COPAVEM, que pode ativa e ~s~~Msehtar a cooperativa em juízo 

rnuana.gov.pa.br 
prefeltura.rnuana@9rnail.com 

'91 Praça 28 de Maio, 43 - Centro , / 
Muaná - Pará - 68825-000 



• MUAIIIÂ , 
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-IIICWAMAtaMDI 01M111N A11 PREFEITURA MUN ICIPAL DE MUAN Á ....._ ________ _, ? p 'C, 

ou fora de!e. Quanto as alegações dQ côri~~lhp fiscal, que a con~o_rrente alega 
estar vencido, este documento,~o impede..q1:Je .a.COl;AVEM part1c1pe, contrate 
?u faça qualq_uer c9mprc,ri,is~o-d§,.,seu in~f;re~se, .-!~tise"Qf um docu~e_nto 
interno que nao déleg,,n~ os 9S'fa o órgao cont atar;iJe 'lta cftama~a publica. 
Quanto aos dotumento;s san~t'ários g,ara~ 1 iten, d8- · polpij\. e'\tªnnha, . esta 
cooperativa ciente.•das e.'Xig~ciá\•í.á~r,e~ . ã9'"'dºj .·~tt!fer,entes.'.·. ite~. , farinha, 
man~ioca, tapiq~ e yo!pa, 'qe, f~ t,s. \ ,~º?9tªrffe1tiv'- p~de _:que) não seja 
cons1d~ra,99 as alegaçb~s~ a ã>.,,ri'c'Orr;.,nte qtJ~ tení).i_~CjPt,V~"'1 como !![TIª das 
~.v~~§Gk:.las• pgr ene0nt1,r-se '.~-~,!Ltr2~,Jts>:::t~mton(\~ reg,ona,L,~Qaanto a 
~umentação apr:e-~egtada-~1,êla COOR-ERATl\f~"~Dl.,.t"'f.RABALHO DE 
i/~ ,RIÇULTOR_ES . FÃ~ILIA~E~_'., g,g ... f~r~~MA~· s~Jiêitamos q~e se·a 
9~serv~~91~ Bli.dt1a de~,~~!~~~d.:~ que ,D~.~.,,S!?~fedr~Jl'lt•~º.!t~ ª .,,d2r9!~~~ç°.~t ,,d V 

9;.!Jjros"
1
p.,.~çi~t ·/. , .. ,. ; .; !:Z,em com· ·,os , Qcumen os ·• e Lerce1r1pça~ 

senta,po p_ela r~ . ,r~sa. . · i 
·~·,, ,! ,' .--,·,s:. ,?'t ' ' ·. . .. - , _,:ll 

--91,~~t~ _da~.:·a~~gàç~~~ -· fêit~§,r~~l~~ ·cooperativ,$ ·rJ.ª. presente ·· s~ssãoJ _e~,,.,,,,-" 4 
co .. m,s~ao ~.J·,.~.- ~ .. •~.'~. · por su. ··s·p···.·.ª .. ·.·r1·d;~U:f'.a•tse~s. ão P.ª. rà.· apálJse e posten?r d~.:. c1'-1. º o,, . ,/.1' ·. 

f ndo coni~ni'~ªdo aJodq~;Q!Je a sessao de r~a,_bertura será comunicada pelos .,~/r l' 
·e:Jnails da~,;99opérativ~s;;;~~ celular e/pu what~ap:;>,, · t"'·,,.,,..,. i ff 
'r ,,, . , cj"z.i::: t>. ·,. i!\r: · _ .. ,.,.. '1\ t . 

/~ ... · .~, mai\ g:~,hav~ndo a relatar, deu-~e por e_ncerrada a reunião às 11 :r~·:,:Eu . i 
1r;a~Jr ª. d~ ~o_corr~ de S~uza, ~~~u~1ra lavrei a presente Ata, que após; hd{I e 

cantm~o foi assmad.cf P<?.f toc;f~s~.os presentes. . . ., .. 
_4 r 

1 

Muaná-PA, Q1 de fevereiro d~ 2022. 

~Zwu, &dlw 
KAROLINE MAGNO COELHO 

Nutricionista da SEMEC 

Prefeitura Municipal de Muaná 
CNPJ 05.105.200/0001-22 

muana.gov.pa.br [!] Praça 28 de Maio, 43 - Centro 
Muaná - Pará - 68825-000 prefeltura:muana@9rnai1.com 
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.... ,,- ,:~ ijDE TRABALHO DE AGRICU 
FAMILIARES DE CAF,'ÃNÊMA ' 

'º 
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~ . (.·. ;e:~:. sgp n°·2o'.801.457tg~Q_,1-02 · ... "'. ;>'." 

J fjJ:,;:tJUn /ti~ cÍõ: 
co6t;RATIVA DE AGROEXTRATIVISTA DA VENEZA ô~ MARAJÔ 

CNPJ sob nº 07.888.062/0001-20 

Prefeitura Municipal de Muan.á 
CNPJ 05.105.200/0001-22 

muana.gov.pa.br íftl Praça 28 de Maio, 43 - Centro 
prefeltura:muana@gmail.com L!_J Muaná - Pará - 68825-000 
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Muana • MUAN Á , 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUN ICIPAL DE MUAN Á 

'º~-

UMANOYAMANEiRADECOllelNAA 

ATA DE REABERTURA DA SESSÃO CHAMADA PÚBLICA 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO, DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DO MUNICIPIO 
DE MUANÁ, LEI N.º 11.947, DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO N.0 26 DO FNDE, DE 
17/06/2013 e 0412015. 

DATA DE ABERTURA: 09 de Março de 2022 às 09:00h 

Aos 09 (nove dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, na sala da 
Comissão Permanente de licitação do Município de Muaná -PA, situado na Praça 
28 de Maio, nº 43, Muaná -Pa, realizou-se a sessão pública para o recebimento e 
abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de 
habilitações, apresentados em razão do processo administrativo nº012022 na 
modalidade Chamada Pública nº01/2022, cujo objeto trata de credenciar grupos 
formais, grupos informais e empreendedor individual de agricultores familiares para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para atender demanda da 
alimentação escolar no ano de 2022 dos alunos da rede municipal de ensino, 
mediante fornecimento parcelado. Presentes a presidente da Comissão Permanente 
de licitação Sra. Nei Corrêa Ferreira e os membros lracema do Socorro de Souza 
Nogueira e Emersom Moraes Maciel, também estiveram presente a Senhora 
Karoline Magno Coelho (Nutricionista da Secretaria Municipal de educação SEMEC) 
e T aia na M. Teixeira (Nutricionista da Secretaria Municipal de educação SEMEC). 

LICITANTES PARTICIPANTES: 
1 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE 
CAPANEMA, sediada à Rua Barão do Rio Branco, nº 469, Bairro: Igrejinha, 
Capanema/PA, Inscrita no CNPJ sob nº 20.801.457/0001-02, neste ato representado 
por seu pf;ocurador, o Sr. FRANCISCO PABLO MELO DA SILVA, portador do RG 
sob nº 5996092 PC/PA e do CPF sob nº 891.097.402-87. 

2-COOPERATIVA DE AGROEXTRATIVISTA DA VENEZA DO MARAJÓ, sediada 
à Ilha Bala Vento Bom Samaritano, s/n, Bairro: Zona Rural, S.S. Boa Vista/PA ' Inscrita no CNPJ so~ nº 07.888.062/0001-20, neste ato representado por seu 
Presidente, o Sr. JOSE LUIZ MELO DA COSTA, portador do RG sob nº 1952776 2º 
VIA, PC/PA e do CPF sob nº 355.812472-34. 

"" 3 - COORBATO - COOPERA TIVA REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS, sediada à 
Rua São Miguel, nº 780, Bairro: Vila de Curuçambaba, Cametá/PA, Inscrita no CNPJ 
sob nº 20.445.153/0001-03, neste ato representado Presidente, o Sr. JOSÉ UN6 DE 
MELO PIMENTEL, portadd1r~t~~~iJnR~0e'82 SSP/PA e do CPF sob 
174.661.052-20. CNPJ 05.105.200/0001-22 

muana.gov.pa.br 
prefeitura.muana@gmail.com 

Praça 28 de Maio, 43 - Centro"'~ 
Muaná - Pará - 68825-000 ~J 
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MüiHã 
UNANOYAMANIEIRA OE C01181NAR 

• MUAN Á , 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUN ICIPAL DE MUAN Á 

~o 
b,~ À ~l 
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Após a análise das alegações feitas pelas licitantes, a comissão permanente 
de licitação, analisou os documentos e decidiu pela habilitação das licitantes, tendo 
em vista que os mesmos cumpriram os requisitos do edital. 

Posteriormente abriu-se os envelopes nº 02, levando em consideração o 
critério de seleção 5.1 , 5.2 e 5.3 do edital. 

COOPERATIVA DE AGROEXT~TIViSTA·DA VENEZA DO MARAJÓ 

ITEM DESCRIÇÃO DOS GENEROS PREÇOON IT PREÇO TOTAL 

ABOBORA De 1• qualidade, médio grau de 
amadurecimento. de tamanho grande, 
uniforme, sem defeitos, intacta, finne e bem R$ 8.527,50 5 desenvolvida, livre de material terroso ou KG 2.250 R$ 3,79 
corpos estranhos aderentes à superf!cie 
externa. Acondicionadas em sacos de 
polietileno frestado, com etiqueta de pesagem. 

TANGERINA 1• qualidade, in natura, livres de 

6 sujidades, parasitas, larvas, residuo de KG 7.920 R$ 7,59 R$ 60.112,80 
fertilizante. Acondicionado em sacos de 
polietDeno frestados. 
LIMÃO Fresco, no ponto de maturação, sem 
ferimentos ou defeitos, mantendo as 

7 
características organolépticas. Precisa estar KG 700 R$4,64 R$ 3.248,00 
livre de reslduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. 
Embalagem de 1 Kg. 

MACAXEIRA 1• qualidade. in natura. tamanho 

8 e coloração uniforme, polpa finne, livres de 
sujidades, parasitas, larvas, reslduo de KG 1.590 R$ 5,15 R$8.188,50 
fertilizante. 
MAMÃO De 1• qualidade, livre de slJjidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração 

9 uniformes, bem desenvolvido e maduro, com KG 1.000 R$4,91 R$4.910,00 
polpa firme e intacta, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte . 

MELANCIA Redonda, gra0da, de primeira, livre 
de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

10 coloração uniformes, devendo ser bem KG 19.170 R$ 3,58 R$ 68.628,60 
desenvolvida e madura polpa f'trme e intacta, 
pesando entre 6 e 10 kg cada unidade. 
LARANJA Madura, frutos de tamanho médio, 
no grau máximo de evolução no tamanho, 
aroma e sabor da espéeie, uniformes, sem 

14 
ferimentos ou defeitos, mnes e com brilho, KG 19.170 R$ 4,38 R$ 83.964,60 livre de reslduos de fertilizantes. De acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa. 
Acondicionado em sacos de polietileno 
frestados. 
BANANA Tamanho médio, Integro, boa 
qualidade, grau de mabJração que suporte 
manipulação, transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Boa 
qualidade, mne e intacto, sem lesões de KG 10.250 R$ 7,86 R$ 80.565,00 
origem tisica ou mecânica, perfurações e 
cortes, tamanho e coloração u.a Mu icipal de uaná 
devendo ser bem desenvolvido, 
sujidades, parasitas e larvas. 05.1 .200/000 -22 

muana.gov.pa.br 
prefeitura.muana@gmail.com [!] Praça 28 de Maio, 43 - Centro ~ 

Muaná - Pará - 68825-000 
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Müãriã 
UMA-AMANEIIADEc:cNERNAR 

• MUANÁ , 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUN ICIPAL DE MUAN Á 

Após a análise das alegações feitas pelas licitantes, a comissão permanente 
de licitação, analisou os documentos e decidiu pela habilitação das licitantes, tendo 
em vista que os mesmos cumpriram os requisitos do edital. 

Posteriormente abriu-se os envelopes nº 02, levando em consideração o 

critério de seleção 5.1, 5.2 e 5.3 do edital. 

COOPERATIVA OE AGROEXTRATIVISTA DA VENEZA DO MARAJÓ 
••. , ,;1~, ... •' 

,, 

ITEM DESCRIÇÃO DOS GENEROS 
,:'~i i,;.i'; 

PREÇOUNIT PREÇO TOTAL ,\ U~D QUANT 

ABOBORA De 1ª qualidade, médio grau de 
amadurecimento, de tamanho grande, 
uniforme, sem defeitos, intacta, finne e bem R$ 8.527,50 

5 desenvolvida, livre de material terroso ou KG 2.250 R$ 3,79 
corpos estranhos aderentes à superfície 
externa. Acondicionadas em sacos de 
polietileno frestado, com etiqueta de pesagem. 

TANGERINA 1ª qualidade, in natura, livres de 

6 sujidades, parasitas, larvas, resíduo de KG 7.920 R$ 7,59 R$ 60.112,80 
fertilizante. Acondicionado em sacos de 
polietileno frestados. 

LIMÃO Fresco, no ponto de maturação, sem 
ferimentos ou defeitos, mantendo as 

7 
caracterlsticas organolépticas. Precisa estar KG 700 R$4,64 R$ 3.248,00 
livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. 
Embalagem de 1 Kg. 

MACAXEIRA 1• qualidade. in natura, tamanho 

8 
e coloração uniforme, polpa firme, livres de 
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de KG 1.590 R$ 5,15 R$ 8.188,50 

fertilizante. 
MAMÃO De 1• qualidade, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração 

9 uniformes, bem desenvolvido e maduro, com KG 1.000 R$4,91 R$4.910,00 
polpa fume e intacta. sem danos físicos e 
me<:anicos oriundos do manuseio e transporte . 

MELANCIA Redonda, graúda, de primeira, livre 
de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

10 coloração uniformes, devendo ser bem KG 19.170 R$ 3,58 R$ 68.628,60 
desenvolvida e madura polpa fume e intacta, 
pesando entre 6 e 10 kg cada unidade. 
LARANJA Madura, frutos de tamanho médio, 
no grau máximo de evolução no tamanho, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, sem 

14 
ferimentos ou defeitos, fimes e com brilho, KG 19.170 R$ 4,38 R$ 83.964,60 
livre de resíduos de fertilizantes. De acordo 
com a resolução 12fl8 da cnnpa. 
Acondicionado em sacos de polietileno 
frestados. 
BANANA Tamanho médio, Integro, boa 
qualidade, grau de maturação que suporte 
manipulação, transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Boa 

15 qualidade, firme e intacto, sem lesões de KG 10.250 R$ 7,86 R$ 80.565,00 
origem física ou mecaníca, perfurações e 
cortes, tamanho e coloração u~m~1fª Mu 
devendo ser bem desenvolvido, 'ffl e 
sujidades, parasitas e larvas. P 05.1 

muana.gov.pa.br 
prefeitura.muana@gmail.com 

Praça 28 de Maio, 43 - Centro~ 
Muaná - Pará - 68825-000 . 
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" Müãriã • MUAN Á , 

ESTADO DO PARA , 
PREFEITURA MUN ICIPAL DE MUAN A UNANOYAMANEIRADECOVBIMAR 

1 

BATATA DOCE De 1• qualidade, médio grau 
de amadtreeinento, de tamanho grande, 
uniforme, sem defeitos, intacta, firme e bem R$ 27.000,00 

16 desenvolvida, livre de material terroso ou KG 4.500 R$ 6,00 
corpos estranhos aderentes à superfície 
externa. Acondicionadas em saoos de l polietileno frestado, 
oom etiqueta de pesagem. 

MAXIXE Limpo, fresco, de boa qualidade, 

17 apresentando grau de maturidade adequado, KG 2.260 R$ 6,07 R$13.718,20 
livre de sujidades larvas e parasitas, 
acondicionada em embalagem adequada. 

1TOTAt PREÇ01t> • 
..,. R$ 358.863,20 ' ,,,, ''" ··i j!, :,;fr" 

COORBATO - COOPERATIVÂ'RE~IONAL DO BAIXO TOCANTINS 
, .... 

QESCRIÇÃO ~os GENERÓS 
r 

),,'!', • ~ÜAlíI I PREÇ!) u~rr PREÇO TOTAL ITEM ,~:º ', 
_, 

·, . • r - ---- j~ ;; .. 

FARINHA DE MANDIOCATorrada, seca, isenta 1 
de sqidades, embalagem contendo 1 Kg, 

3 acondicionado em sacos plásticos KG 3.385 R$ 7,31 R$ 24.744,35 
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, 
resistentes que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo. 

FARINHA TAPIOCA Farinha seca, torrada, 
grossa, branca, acondicionada em embalagem 

R$13,29 R$ 101.934,30 4 plástica transparente de 1 kg, isentas de KG 7.670 
matéria terrosa e parasitos, não poderá estar 
úmida, fermentada ou rançosa. 

POLPA DE FRUTA (ACEROLA) 1ª qualidade, 
in natl.fa, tamanho e coloração uniforme, polpa 
flfme, livre de sujidades, parasitas, larvas e 

11 resíduo de fertilizante. A embalagem de 1 Kg KG 1.500 R$14,15 R$ 21.225,00 deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 
ano, com os registros obrigatórios do ministério 
competente. Deverá ser transportado em carro 
refrigerado ou caixas térmicas. 

POLPA DE FRUTA (MARACUJA) 1• 
qualidade, ín natura, tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas e resíduo de fertilizante. A 

12 embalagem de 1 Kg deve conter a validade de KG 1.025 R$15,07 R$ 15.446,75 
no mínimo 06 a 01 ano, com os registros 
obrigatórios do ministério competente. Devera 
ser transportado em carro refrigerado ou caixas 
térmicas. 

POLPA DE FRUTA (GOIABA) 1° quaUdade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
flílTle, livre de sujidades, parasitas, larvas e 

13 resíduo de fertilizante. A embalagem de 1 Kg KG 1.025 R$14,49 R$ 14.852,25 deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 
ano, com os registros obrigatórios do ministério 
competente. Deverá ser transportado em carro 
refrigerado ou caixas térmicas. 

,, .. ' TOTAL PREÇO " 
- R$178.202,65 

COOPERATIVA DE TRAa H S FAMILIARES DE CAPAN 

muana.gov.pa.br 
prefeitura.muana@gmail.com 

Praça 28 de Maio, 43 - Centr: A 
Muaná - Pará - 68825-000 Y _ 



Muanã 
UMANOYA MANEIRA OE C0YERNAR 

• MUAN Á , 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUN ICIPAL DE MUAN Á 

1TEM DESCRIÇÃO DOS GEN EROS UN O QUAN T PREÇOUN lT 

POLPA DE FRUTA (ACEROLA) 1• qualidade, 
!n natu-a, tamanho e coloração unifom,e, polpa 
firme, livre dé ~idades, parasitas, larvas e 

11 reslduo de fertilizante. A embalagem de 1 Kg KG 1.200 R$14,15 deve conter a validade ·de no mlninlo 06 a 01 
ano, com os registros obrigatórios do ministério 
competente. Devera ser transportado em carro 
refrigerado ou caixas térmicas. 

1 

POLPA DE FRUTA (MARACUJA) .1ª 
qualidade, in natl.ra, Ulf!Janho e· coloração 
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 

1 

parasitas, larvas e residuo de fertilizante. A 

1 1 
R$15,07 12 embalagem de 1 Kg deve conter a validade de KG 1.000 

no mlnimo 06 a 01 ano, com os registms 
obrigatórios do ministério competente. Deverá 
ser transportado em carro refrigerado ou caixas 
térmicas. 

POLPA DE FRUTA (GOIABA) 1ª qualidade, in 
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas e ' 

13 resíduo de fertilizante. A embalagem de 1 Kg KG 1.000 R$14,49 deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 
ano, com os registros obrigatórios do ministério 
competente. Deverá ser transportado em carro 
refrigerado ou caixas térmicas. 

,., ·''1;1 ';f; , ·~. Ai ' .:.." ,·· .. ~,. .~- ,. , ,,,,., .... ,,-•ib • TOT, : :P~Q ,~1-~·oi!. ,,, , .. , !!- : 

PREÇOTOTAl 

R$ 16.980,00 

R$ 15.070,00 

R$ 14.490,00 

R$ 46.540,00 

Em seguida foi dado espaço para as partes manifestarem interesse em 
interpor recurso, não havendo interesse dos mesmos. 

Nada mais a havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 09:59. Eu 
Nei Corrêa Ferreira, lavrei a presente Ata, que após lida e ato continuo foi assinada 
por todos os presentes. 

Muaná-PA, 09 de Março de 2022. 

ft/ei /~ 
NEI CORREA FERREIRA 

Presidente da CPL 

Ó\'lO.QQ,~ r..\ o~ filJl.O de~ k.--, '_. -
IRACEMA DC) SOCORRO DE SOUZA~RA 

Membro 

~(( ).JN fJr0 ú1/AC' {11v 
EMERSON MORAES MACIEL 
Prefeitb?9Rl&iw~~Wfâaná 

CNPJ 05.105.200/0001-22 

muana.gov.pa.br 
prefeitura.muana@gmail.com 

Praça 28 de Maio, 43 - Centro 
Muaná - Pará - 68825-000 
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Müãriã • MUAN Á , 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ UMA NOYA -IRA DE GOYERNAR 

tod.lo 
KAROLINE MAGNO COELHO 

Nutricionista da SEMEC 

TAJANA M. TEIXEIRA 
Nutricionista da SEMEC 

~ NAL 
.445.153/0 

\~ 1)00 f)~\., k S •,\Ja_ 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE AGRICULTORES 

FAMILIARES DE CAPANEMA 
CNPJ sob nº 20.801.457/0001-02 

coo~o~~~iAt~tf Ló 

muana.gov.pa.br 

CNPJ sob nº 07.888.062/0001-20 

Prefeitura Municipal de Muaná 
CNPJ 0S.105.200/0001-22 

L.::::J prefeitura.muana@gmail.com [!] Praça 28 de Maio, 43 - Centro 
Muaná - Pará - 68825-000 
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