
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

ATA DA CHAMADA PÚBLICA N°01/2019 - 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de Maio de 2019, às 14h3Omin, na sala de reunião da 
sede do DER/MG, 10? andar, reuniu-se a Comissão de Credenciamento, constituída 
pela Portaria 3.711 de 31 de julho de 2018, conforme disposto no art. 2°, inciso VIII do 
Decreto n°46.712/2015, para início dos trabalhos estabelecidos no Edital de Chamada 
Públicsa n° 01, tendo como objeto a aquisição de CAFÉ da agricultura familiar. 

Inicialmente registrou-se a presença do seguinte represente da Organização: 

. 	Proponente Representante CNPJ/CPF 
Federação das Cooperativas da 
Agricultura Familiar de 
Economia 'Solidária de Minas 
Gerais 	. 

Getúlio Gomes Vieira 

. 

30.549.459/0001-00 

Conforme disposto no item n° 7.2.1 do Edital, a Comissão reCebeu até a data de 
16/05/2019 às 17h, via correio, os envelopes de documentação e proposta dás 
seguintes Organizações/Agricultores, que participaram-  da chamada pública sem a 
presença de seu representante: 

Proponente CNPJ/CPF 
Cooperativa dos Produtores de Café 
'Especial de Boa Esperança Ltda. — 
ASSCOSTAS 

11.937.550/0001-58 	- 

José Carlos de Souza Pires 134.295.536-60 
Dagoberto Prado Leite 375.981.206-68 

Após o registro da Organização presente e atendendo os requisitos especificados no 
Edital, a Comissão realizou a abertura dos envelopes contendo as documentações e 
propostas, e da análise verificou-se que as mesmas preencheram todos os requisitbs 
de habilitação exigidos, exceto a Cooperativo dos Produtores de Café Especial de Boa 
Esperança Ltda. — ASSCOSTAS. 

Foi apresentado pela Cooperativo dos Produtores de Café Especial de Boa Esperança 
Ltda. — ASSCOSTAS documento estranho ao processo, não exigido no instrumento 
convocatório da Chamada (ANEXO I — ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVO, PREÇO E 
ENTREGA DOS ITENS), constándo valor inferior ao estabelecido no ,edital, qual seja, 
R$89.040,00 (oitenta e nove mil e quarenta reais) para os 5.600 (cinco mil e seiscentos) 
pacotes de 500g, sendo esse desconsiderado pela Comissão de Credenciamento. 

A Organizaçãp/Agricultor Produtóres de Café Especial de Boa Esperança Ltda. — 
ASSCOSTAS deixou de apresentar a Autorização da 'vigilância Sanitária - VISA, 
estando portando inabilitada. 

Atendendo a Deliberação Normâtiva do Colegiado Gestor do PAAFamiliar n°002/2015 
e observado o disposto nó art.8° da Lei Estadual n° 20.608/2013 e art. 10 do Decreto 
Estadual n° 46.716/2015, foram credenciados e a classificação das propostas ficou 
assim definida: 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Classific 
ação 

Proponente CNPJ Produto 
. 

Quantidade 
Ofertada 

1° 

Federação 	das 
Cooperativa; 	da 
Agricultura 	Familiar 	de 
Economia 	Solidária 	de 
Minas Gerais 

0.549.459/0001-00 
. 	, 

Café 5.600 pacotes 
-de 500g 

, 	- 

2° José Carlos de Souza 
Pires 

134.295.536-60 Café 600 pacotes de . 
500q 	, 

2° Dagoberto Prado Leite 375.981.206-68 Café 1.250 pacotes 
de 500g 

Considerando que a cooperativa classificada, em primeiro lugar, Federação das 
Cooperativas da Agricultura Familiar de Economia Solidária de Mirias Gerais, apresentou 
proposta de venda englobando todo o quantitativo da Chamada Pública, sagrou-se 
vencedora do certame. Ressaltamos que os agricultores individuais José Carlos de 
Souza Pires e Dagoberto Prado Leite restaram empatados em segundo lugar. 

ConfOrme item 6.8 do Edital foi dada a palavra ao participante presente para •se 
manifestar quando a desistência de participa? do presente credenciamento. Não 
havendo desistênicia pelo pprticipante.foi mantida a classificação anterior. 

Foi informado aos participantes que o prazo de apresentação de recursos encerra-se 
no dia 24 de maio, .sexta-feira",',cumprindo o que determina o item 9.1 do Edital da 
Chamada Pública. 

E nada mais havendo a ser relatadCa7e—tiffião-foi,encerrada,,sendo lavrada a presente 
° Ata que vai assinada pela Presidente, me bros dàComissãode h mada Pública e 

demais participantes. 
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