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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

Ata - Coordenação de Compras e Contratos - Fundação TV Minas Cultural e Educa�va

 

ATA DE JULGAMENTO

RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 1371062 01/2019

 

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 09:45 horas, na sala da Diretoria de Planejamento Gestão e
Finanças/TV MINAS, situada na Rua Tenente Brito Melo, 1090 -2º andar, Centro de Cultura Presidente Itamar
Franco - Ed. Rádio Inconfidência e Rede Minas - Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG, realizou-se a Reunião da
Comissão Especial de Chamada Pública, com o comparecimento de Isabella Rodrigues Ferreira Conrado
(Presidente) e Edilaine Costa Ferreira (membro), e ausência jus�ficada por mo�vo de férias regulamentares de
Ana Paula Sousa Carvalho (membro), sendo subs�tuída por Fernando de Paula Ávila, cons�tuída pela Portaria nº
34, de 02/12/2019, publicada em 04/12/2019, conforme disposto no art. 2º, inciso VIII do Decreto nº
46.712/2015, para finalização dos trabalhos estabelecidos no Edital de Chamada Pública Processo de Compras nº
2211002 033/2019.

Conforme item 9 do Edital supracitado, foi aberto prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis - 27/12/2019 a
02/01/2020 - contados da divulgação do resultado da Chamada Pública ob�dos na sessão presencial.
Informamos que não houve manifestações de recurso.

Para verificar se a especificação do café ofertado pelo 1º classificado atendia aos requisitos da Resolução
Conjunta SEPLAG/SEAPA/SES n.° 028/2018 e Legislação Agricultura Familiar, foi solicitado o envio das
amostras que foram encaminhadas para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA
(10561365). Porém, o produto ofertado apresentou nota de Qualidade Global de 5,1
pontos (10657505) sendo desclassificado (11156908), pois não atendeu aos requisitos fixados no Edital e
na Resolução Conjunta SEPLAG/SEAPA/SES n.° 028/2018, que estabelece como como nota mínima 7,3.

Seguindo os procedimentos do Edital o fornecedor classificado em 2º lugar foi convocado para apresentar as
amostras. O laudo (11146928) enviado pelo SEAPA comprovou que o produto ofertado atendia aos requisitos do
art. 4º da citada Resolução, tendo a�ngido a  nota de Qualidade Global de 7,3 pontos.

Diante o exposto esta Comissão Especial concluiu a Chamada Pública Processo de Compras nº 2211002
033/2019, declarando como credenciado e apto a fornecer o café (gênero alimen�cio da Agricultura Familiar,
nos termos da Polí�ca Estadual de Aquisição de Alimentos de Agricultura Familiar - PAAFamiliar, e conforme
especificação e quan�ta�vos constantes no Anexo I do Edital), após a assinatura do contrato, a Coopera�va dos
Produtores de Café Especial de Boa Esperança LTDA - ASSCOSTAS.

Nada mais havendo digno de nota e a tratar, deu-se por encerrada a reunião e lavrou-se a presente ata presente
Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 

Documento assinado eletronicamente por Isabella Rodrigues Ferreira Conrado, Coordenadora, em
06/02/2020, às 09:59, 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 Edilaine Costa Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 06/02/2020, às
10:01, 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 Fernando de Paula Ávila, Diretor, em 06/02/2020, às 10:07,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho
de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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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 11147834 e o código CRC DBD70E39.

Referência: Processo nº 2210.01.0000234/2019-02 SEI nº 11147834
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