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ATA DE JULGAMENTO - RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 1371062 01/2019

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, nesta cidade e município de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, na sala da
Diretoria Regional de Administração de Finanças/Supram NM, situada à Rua Gabriel Passos, 50, Centro, 2º andar, reuniram-se, a par4r das nove

horas,  em  sessão  reservada,  designados  pela  Resolução  SEMAD  nº  2.796/2019,  de  2  de  maio  de  2019,  Hugo  Leonardo  Andrade  Cou4nho
(Presidente), Patrícia Soares Aguiar Gonçalves (Membro) e Kelly Felício Fernandes (Membro), abaixo assinados, responsáveis pela condução do

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 1371062 01/2019, referente à “AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO/ARÁBICA - PAAFamiliar”, reunião cujo obje4vo
foi finalizar os trabalhos do chamamento publico realizado, analisando todos os procedimentos adotados na condução do processo, bem como

definir o resultado final do referido processo, que teve um interessado classificado/credenciado para o fornecimento.

Conforme item 9 do Edital do supracitado Chamamento Público, foi aberto prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, contados após a divulgação do

resultado/credenciamento da  referida Chamada Pública,  no caso de 26/08/2019 até  30/08/2019,  uma vez  que a publicação do resultado do
Credenciamento, no IOF-MG, ocorreu no dia 23/08/2019, na página 47. Não houve intenções de manifestação de recurso.

No que tange a comprovação da especificação do café ofertado pelo fornecedor classificado, a área demandante solicitou abertura de análise, no
sen4do de verificar se o produto atendia aos requisitos da Resolução Conjunta SEPLAG/SEAPA/SES n.° 028, de 21 de setembro de 2018 e Legislação

Agricultura Familiar. Analisada toda a documentação enviada, juntamente com a documentação complementar (laudos laboratoriais solicitados e
recebidos via e-mail,  após o credenciamento,  referentes ao café  ofertado),  concluiu-se que,  nos termos dos requisitos fixados no Edital  e na

legislação vigente, o fornecedor classificado e o produto ofertado atenderam aos pré-requisitos.  

Conforme consulta complementar também realizada junto ao Cer4ficado de Registro Cadastral  do Fornecedor – CRC, Cer4dão do Cadastro de

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e Cadastro Informa4vo de Inadimplência em Relação
à Administração Pública do Estado de Minas Gerais – CADIN, o fornecedor classificado e abaixo especificado se encontra em situação regular.

Resultado final do Chamamento Público n° 1371062 01/2019 – processo SEI 1370.01.0001189/2019-86

Especificação: Café – apresentação: torrado e moído; iden4ficação (1):  100% da espécie arábica; iden4ficação (2): origem única ou blindados;

iden4ficação (3): padrão de qualidade global entre 7,3 e 10 pontos; perfil sabor: bebida mole ou dura; aroma: suave ou intenso; corpo: encorpado;
moagem: media a fina; torra: máxima até o ponto achocolatado, sistema agtron; sabor: suave ou intenso; embalagem: valvulada ou a vácuo, com

dados de iden4ficação do produto, data de fabricação, validade e número do lote estampados no rótulo - PAAFamiliar

Credenciamento conforme Ata de documento SEI nº 6914952

Resultado Final Nome do fornecedor Valor Unitário Unidade Quantidade Total

1º lugar

COOLABORE - Cooperativa Regional de Indústria e

Comércio de Produtos Agrícolas e Artesanais

CNPJ: 27.146.754/0001-00

R$16,15
Pacote com

500 gramas
150 R$ 2.422,50

Este resultado será comunicado aos par4cipantes do Chamamento, por e-mail. O extrato dessa ata será publicado no Minas Gerais/IOF-MG. Nada

mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi por todos considerada conforme, e por essa razão, aprovada e assinada pelos presentes.

Montes Claros, 02 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Hugo Leonardo Andrade Cou:nho, Diretor(a), em 02/09/2019, às 14:51, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Soares Aguiar Goncalves, Servidor(a) Público(a), em 02/09/2019, às 16:32, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Kelly Felicio Fernandes, Servidor(a) Público(a), em 02/09/2019, às 16:40, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A auten4cidade deste documento pode ser conferida no site hZp://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&

id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7029764 e o código CRC 8F27BD34.

Referência: Processo nº 1370.01.0001189/2019-86 SEI nº 7029764
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