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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião

ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020

 

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2020, às 09h08min, na sala 106C no 1º andar, da Fundação João
Pinheiro, situada à Alameda das Acácias, nº 70, Bairro São Luiz, CEP: 31.275-150 Belo Horizonte/MG, reuniu-
se a Comissão de Credenciamento de Chamada Pública, cons�tuída pela Portaria nº 22 de 06 de maio de
2020, conforme disposto no art. 2º, inciso VIII do Decreto nº 46.712/2015 para início dos trabalhos
estabelecidos no Edital de Chamada Pública nº 01/2020-FJP, tendo como objeto a aquisição de gêneros
alimen�cios da Agricultura Familiar (CAFÉ TORRADO E MOÍDO), para o atendimento à Polí�ca Estadual de
Aquisição de Alimentos de Agricultura Familiar – PAAFamiliar.

Inicialmente, o Presidente da Comissão registrou-se que não houve a presença de nenhum representante de
Organizações/Agricultores.

Conforme disposto no subitem nº 7.2.1 do Edital, a Comissão recebeu até a data de 11/11/2020, às 09h00,
via correios, os envelopes de documentação e proposta das seguintes Organizações/Agricultores, que
par�ciparam da chamada pública sem a presença de seu representante:

                               PROPONENTE       CNPJ/CPF

Coopera�va dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região 06.238.484/0001-98

Prado Cafés Especiais Ltda - ME 21.577.523/0001-75

Após o registro das Organizações/Agricultores e atendendo aos requisitos especificados no Edital da
Chamada Pública nº 01/2020 - FJP, a Comissão  de Credenciamento realizou a abertura dos envelopes
contendo as documentações e propostas.

Ocorrências relevantes da habitação apresentadas pelas empresas:

A Coopera�va dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região, deixou de apresentar:

- Conforme item 8.2.3 do edital Extrato da Declaração de Ap�dão ao PRONAF – DAP Jurídica A�va, emi�da
nos úl�mos 30 (trinta) dias;

- O valor unitário (R$19,70) apresentado na proposta comercial é divergente do valor total apresentado na
proposta comercial (R$16.250,00); uma vez que o quan�ta�vo de 1.300 pacotes ao preço unitário de
R$19,70, daria um total de R$25.610,00.

Estando, portanto, inabilitada.

Já o segundo par�cipante do certame, Prado Cafés Especiais Ltda - ME, encontra-se habilitado.

Será informado pelo e-mail oficial da Coordenação de Contratos, Convênios e Aquisições
(compras@�p.mg.gov.br) o prazo de apresentação de recursos (item 9 do Edital), o qual se encerrará no dia
18/11/2020, quarta-feira, cumprindo o que determina o subitem 9.1 do Edital 001/2020-FJP da Chamada
Pública.

mailto:compras@fjp.mg.gov.br
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Nada mais havendo a ser relatado, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente Ata que vai assinada
digitalmente pela sua Presidente e demais membros da Comissão.

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO:

Cláudia Francisca Enes

 

MEMBROS:

Reinaldo Vítor Pedroso

Astério Baumgratz Chimeli

Cássio Barbosa da Cruz

Documento assinado eletronicamente por Cláudia Francisca Enes, Servidor(a) Público(a), em
11/11/2020, às 11:06, 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 Astério Baumgratz Chimeli, Servidor(a) Público(a), em
11/11/2020, às 11:09, 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 Cassio Barbosa da Cruz, Servidor(a) Público(a), em
11/11/2020, às 11:10, 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 Reinaldo Vitor Pedroso, Servidor(a) Público(a), em
11/11/2020, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 21655481 e o
código CRC 5D01EB29.
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