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ATA DE ENCERRAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 2211002.027/2018 

A presente sessão pública será realizada pelas servidoras Amanda Rodrigues Guimarães (presidente),  Isabella
Rodrigues Ferreira Conrado – MASP: 1.186.628-2 e Fabiana Pereira da Costa – Masp: 1.314.453-0 nomeadas pela
Portaria  nº 35,  de 21 de setembro de 2018.  Foi  esclarecido que a sessão pública contará com o auxílio  dos
servidores  Fernando  de  Paula  Ávila,  Diretor  de  Planejamento,  Gestão  e  Finanças  (DPGF)  da  TV  Minas  e  da
assessora da DPGF, Simone Cota Silva. 

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (2018), às quatorze horas, na sala de reunião do
térreo, do Prédio da Fundação TV Minas Cultural e Educativa situada à Rua Tenente Brito Melo, n° 1090, no bairro
Barro Preto, reuniu-se, conforme disposto no art. 2º, inciso VIII do Decreto nº 46.712/2015, para retomada dos
trabalhos estabelecidos no Edital de Chamada Pública nº 2211002.027/2018, tendo como objeto aquisição de
“CAFÉ ARÁBICA PAAFamiliar”, respeitada a descrição constante no referido instrumento. O objetivo da reunião foi
finalizar os trabalhos do chamamento público,  analisando todos os procedimentos adotados na condução do
processo. Inicialmente registrou-se a presença dos seguintes representantes das Organizações/Agricultores:

Proponente Representante CNPJ/CPF
Cooperativa dos Camponeses Sul Mineiros - 
Camponesa

Letícia Santos Souza 20.277.622/0001-79

Conforme disposto na ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 2211002.027/2018, após análise das propostas verificou-se
que nenhuma delas atendeu integralmente aos requisitos do Edital. Neste mesmo dia, a Comissão informou aos
participantes por email as causas do não aceite, bem como o prazo para correção de falhas com aproveitamento
dos atos válidos, quando for aplicável. As informações estão apresentadas a seguir:

Proponente Causas do não aceite

Cooperativa dos Camponeses Sul
Mineiros - Camponesa

Não  atendimento  ao  item  8.4.1  do  Edital  -  Autorização  da
Vigilância Sanitária.
O  Alvará  apresentado  é  apenas  de  localização  não  tendo
qualquer característica de Alvará  Sanitário  emitido pela  visa
local.  O Alvará  enviado é de empresa estranha ao processo
licitatório, com CNPJ distinto.

Cooperativa  de  Agricultores
familiares  de  Poço  Fundo  e
Região

Não atendimento ao item 6.1.1 do Edital – Proposta de venda
não está  de  acordo com as  especificações  estabelecidas  no
Anexo I do Edital.
A Proposta de Venda apresentada refere-se à Chamada Pública
nº  01/2018  –  Processo  de  Compras  1190001.58/2018,  com
quantitativo  de  6.600  unidades,  no  valor  total  de  R$
87.846,00.

Dagoberto Prado Leite

Não atendimento ao item 8.1.5 - Declaração de Compromisso
de Limite de Venda por DAP/ano, constante do Anexo VI. 
Em  verificação  no  Portal  de  Compras  de  Minas  Gerais,  foi
constatado que no  ano de 2018  o  fornecedor  já  realizou  a
venda de R$ 18.812,00 no âmbito do programa PAAFamiliar
(item 8.4.2.2 do Edital). No entanto, apresentou Proposta de
Venda  no  valor  integral  do  objeto  de  R$  6.417,00,
ultrapassando o limite anual de venda permitido no referido
programa.

Diante das causas do não aceite apresentadas, aos fornecedores Cooperativa de Agricultores familiares de Poço
Fundo e Região e Cooperativa dos Camponeses Sul Mineiros – Camponesa aplicou-se prazo, conforme informado:
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Por analogia ao parágrafo 3º do artigo 48 da Lei 8.666/93, optamos por permitir aos licitantes emendar as suas
propostas em até 03 (três) dias úteis, para correção de falhas, com aproveitamento dos atos válidos. A entrega
deverá ser realizada nos mesmos procedimentos dispostos no Edital. 

Já o fornecedor Dagoberto Prado Leite foi inabilitado e concedido prazo para recurso, conforme item 9.1 do Edital.

Em tempo hábil, os fornecedores Cooperativa de Agricultores familiares de Poço Fundo e Região e Cooperativa
dos Camponeses Sul Mineiros – Camponesa emendaram suas propostas e foram devidamente habilitados. Em
observância aos critérios de classificação, verificou-se que os dois fornecedores encontravam-se em situação de
empate.  

Dessa forma, como não estavam presentes representantes oficiais dos dois fornecedores habilitados para fins de
rateio em caso de comum acordo entre eles, foi realizado sorteio cujo fornecedor vencedor foi a Cooperativa de
Agricultores familiares de Poço Fundo e Região. 

E nada mais havendo a ser relatado, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente Ata que será assinada pela
Presidente, membros da Comissão de Chamada Pública presentes e demais participantes.

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2018.

Amanda Rodrigues Guimarães - Presidente

Isabella Rodrigues Ferreira Conrado – Membro

Fabiana Pereira da Costa - Membro

Fernando de Paula Ávila – Servidor DPGF/TV Minas 

Simone Cota Silva – Servidora DPFG/ TV Minas

Letícia Santos Souza - Cooperativa dos Camponeses Sul Mineiros 


