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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA 

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020-SEMED 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios exclusivos da Agricultura Familiar Rural, para o atender às 
necessidades das Unidades Escolares do Município de Parauapebas através do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE. 

Aos 18 (dezoito) dias, do mês de Junho de 2021, às 09hs, reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, estando presentes os membros: FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO - 
Presidente, DÉBORA CRISTINA FERREIRA BARBOSA - Membro, JOCYLENE LEMOS GOMES - Membro, 
para proceder à abertura referente à Chamada Pública n° 001/2020-SEMED, cujo objeto é a Aquisição de gêneros 
alimentícios exclusivos da Agricultura Familiar Rural, para o atender às necessidades das Unidades Escolares do 
Município de Parauapebas através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. A presente abertura 
compareceram as interessadas: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - 
COOPER, representada por MAURO MELO DA SILVA; COOAFAC - COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
E DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARAJÁS, representada por MARIA ELISELMA SILVA SANTOS; 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAUAPEBAS E REGIÃO - COPROPA, representada 
por ROSILDA ROBERTO DOS SANTOS; COOPERATIVA AGRICOLA MISTA FAMILIAR DA 
AMAZONIA - COOAF-AMAZONIA, sem representante,  legal credenciado; e COOPERATIVA DE 
AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO DE CARAJAS, sem representante legal credenciado. 

Observaçãol: No início da sessão, foi observado que todos os participantes estavam utilizando máscaras e durante 
toda a sessão foram disponibilizadas luvas e álcool 70% para uso. 

O trabalho da comissão iniciou-se com o recebimento dos envelopes contendo os documentos habilitatórios e as 
propostas de preços, os credenciamentos dos representes legais. Após os devidos credenciamentos, foram abertos os 
envelopes contendo os documentos e os mesmos rubricados pelos membros da comissão e pelos representantes 
presentes, bem como foi oportunizado aos presentes que apresentassem os documentos originais para as conferências 
das cópias simples, caso o quisessem fazer. 

Observação2: Registre-se que às 09h30min e às 09h37min, a Coop. Regional do Baixo Tocantins e Coop. De 
Produção e Comercialização dos Agricultores Familiares, respectivamente, compareceram na recepção, desta Central 
de Licitações e Contratos, portando envelopes para esta Chamada pública, porém os mesmos não foram recebidos em 
obediência ao preâmbulo do edital, bem como ao disposto no item 9 do mesmo. 

Em seguida, fora explicado a todos os participantes, sobre os procedimentos adotados, conforme abaixo, em especial, 1 
a análise das documentações, preferencialmente, via e-mail, tendo em vista o atual cenário em que o Mundo se 
encontra diante da Pandemia, sendo que todos não se opuseram, bem como ninguém se manifestou. 

A Comissão Permanente de Licitação comunica aos presentes a suspensão da sessão para que seja realizada uma 
análise detalhada dos documentos de habilitação, inclusive pela área técnica SEMED. E que o processo estará 
devidamente numerado e disponível aos mesmos para vistas, a partir de terça-feira (dia 22.06.2021), sendo também 
disponibilizada cópia digitalizada, por e-mail, das documentações das empresas participantes, para que as mesmas, 
caso queiram, encaminhem, no prazo de 02 (dois) dias úteis, seus apontamentos. Após a devida análise, o resultado 
será encaminhado por e-mail a todos os interessados e publicado na imprensa oficial, momento em que abrirá o prazo 
para interposição de recurso. 

Nada mais havendo a tratar o presidente comunica o encerramento da sessão às 1 Oh33min. 

Para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes presentes 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

FUNÇÃO 
	

NOME 
	

ASS NATURA 

Presidente FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO 

Membro 	DÉBORA CRISTINA FERREIRA BARBOSA 
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CHAMADA PÚBLICA N°  001/2020-SEMED 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios exclusivos da Agricultura Familiar Rural, para o atender às 
necessidades das Unidades Escolares do Município de Parauapebas através do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE. 

Data da abertura...: 18 de Junho de 2021. 
Horário.................: 09:00 
Endereço..............: MORRO DOS VENTOS-S/N-BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA 
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ATA DE ANÁLISE DA 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020 SEMED. 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios exclusivos da Agricultura Familiar Rural, para atender as 
necessidades das Unidades Escolares do Município de Parauapebas através do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE. 

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2021, às 11h, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações da(o) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, estando presentes os membros: FABIANA DE SOUZA 
NASCIMENTO - Presidente, DÉBORA CRISTINA FERREIRA BARBOSA - Membro e JOCYLENE LEMOS 
GOMES - Membro, para proceder à análise da documentação da Chamada Pública n° 001/2020-SEMSA, que 
tem como objeto a Aquisição de gêneros alimentícios exclusivos da Agricultura Familiar Rural, para atender as 
necessidades das Unidades Escolares do Município de Parauapebas através do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE.: 

Segue, primeiramente, relatório de análise da Divisão de Alimentação Escolar - DAE, da Secretaria 
Municipal de Educação: 

"Foram encontrados todos os documentos solicitados das seguintes cooperativas: COOPER, COOAFAC, 
COOAF-Amazônia e Cooperativa de agricultores familiares da região de Carajás. A COPROPA (Cooperativa dos 
produtores rurais de Parauapebas e região) NÃO APRESENTOU os seguintes documentos: 

1 - Extrato de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica; 
2 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do interessado; 
3 - Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
associados/cooperados, e 
4 - Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite 
individual de venda dos seus associados/cooperados". 

Obs: A certidão de regularidade estadual, de natureza tributária da empresa COOPERATIVA DOS 
PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER, encontra-se cassada em 16/07/2021, 
porém, como foi após a abertura da sessão em comento, não é motivo para inabilitação da mesma. 

Com isso, após a análise de toda documentação da presente CHAMADA PÚBLICA, a Comissão DECIDIU, 
inclusive amparada no Relatório Técnico expedido pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de: 

HABILITAR para prosseguir no certame, por ter atendido as exigências contidas no instrumento convocatório, 
a empresa: 

> COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER; 
COOPERATIVA AGROECOLÓGICA E DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARAJÁS - 
COOAFAC; COOPERATIVA MISTA FAMILIAR DA AMAZÕNIA - COOAF - AMAZÔNIA e 
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMLIARES DA REGIÃO DE CARAJÁS. 

INABILITAR as empresas conforme abaixo: 

> COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAUAPEBAS E REGIÃO - COPROPA: 
Não apresentou o Extrato de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica, a Prova de regularidade 
com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do interessado, a Declaração de que os gêneros 
alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados/cooperados, assim como, não apresentou 

MORRO DOS VENTOS S/N, BEIRA RIO II, PARAUAPEBAS/PA 



11--  A11;k 
. 	 Estado do Para 	 OFIs.GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFFITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

 

a Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite 
individual de venda dos seus associados/cooperados, descumprindo assim o item 10, "b", "e", "h" e 
do edital. 

Para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

FUNÇÃO NOME 	 ASSINATURA 

Presidente FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO 

Membro 	DÉBORA CRISTINA FERREIRA BARBOSA 

Membro 	JOCYLENE LEMOS GOMES 

MORRO DOS VENTOS S/N, BEIRA RIO II, PARAUAPEBAS/PA 
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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020-SEMED 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios exclusivos da Agricultura Familiar Rural, para o atender às 
necessidades das Unidades Escolares do Município de Parauapebas através do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE. 

Aos 30 (trinta) dias do mês de Agosto de 2021, às lOhs, reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, estando presentes os membros: FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO - 
Presidente, DÉBORA CRISTINA FERREIRA BARBOSA - Membro, JOCYLENE LEMOS GOMES - Membro, 
para proceder à abertura dos envelopes das propostas comerciais das licitantes habilitadas na Chamada Pública n° 
001/2020-SEMED, cujo objeto é a Aquisição de gêneros alimentícios exclusivos da Agricultura Familiar Rural, para 
o atender às necessidades das Unidades Escolares do Município de Parauapebas através do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE. A presente abertura compareceram as interessadas: COOPERATIVA DOS 
PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS — COOPER, representada por MAURO MELO DA 
SILVA; COOAFAC - COOPERATIVA AGROECOLOGICA E DA AGRICULTURA FAMILIAR DE 
CARAJÁS, representada por MARIA ELISELMA SILVA SANTOS; COOPERATIVA DOS PRODUTORES 
RURAIS DE PARAUAPEBAS E REGIÃO — COPROPA, representada por ROSILDA ROBERTO DOS 
SANTOS; COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA FAMILIAR DA AMAZÔNIA - COOAF-AMAZÔNIA, sem 
representante legal credenciado; e COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO DE 
CARAJÁS, representada por seu Diretor Presidente, MYCAEL SANTOS DA MACENA. 

Observaçãol: No início da sessão, foi observado que todos os participantes estavam utilizando máscaras e durante 
toda a sessão foram disponibilizadas luvas e álcool 70% para uso. 

Observação2: Esteve como ouvinte na presente sessão a Sra. FLÁVIA GUILHERMINA GIL E SILVA, 
representante do SISTEMA OCB - Organização das Cooperativas do Brasil. 

O trabalho da comissão iniciou-se com a abertura das propostas de preços, e as mesmas rubricadas pelos membros da 
comissão e pelos representantes presentes, bem como foi oportunizado aos presentes que apresentassem 
apontamentos, caso o quisessem fazer. 

Fora explicado a todos os participantes, sobre os procedimentos adotados, conforme abaixo, em especial, a análise 
das propostas, preferencialmente, via e-mail, tendo em vista o atual cenário em que o Mundo se encontra diante da 
Pandemia, sendo que todos não se opuseram, bem como ninguém se manifestou. 

A Comissão Permanente de Licitação comunica aos presentes a suspensão da sessão para que seja realizada uma 
análise mais detalhada das propostas, bem como a devida equalização, considerando os quantitativos e as DAP's 
apresentadas. E que o processo estará devidamente numerado e disponível aos mesmos para vistas, a partir de terça-
feira (dia 31.08.2021), sendo também disponibilizada cópia digitalizada, por e-mail, das propostas das empresas 
participantes, para que as mesmas, caso queiram, encaminhem, no prazo de 02 (dois) dias úteis, seus apontamentos. 
Após a devida análise, o resultado de julgamento será encaminhado por e-mail a todos os interessados e publicado na 
imprensa oficial, momento em que abrirá o prazo para interposição de recurso. 

Nada mais havendo a tratar o presidente comunica o encerramento da sessão às 1 0h3 1 mm. 

Para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes presentes 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

FUNÇÃO 	 NOME 	 ASSINATURA 

Presidente 	FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO  

Membro 	DÉBORA CRISTINA FERREIRA BARBOSA 	 tÇ.dk3LcL 

Membro 	JOCYLENE LEMOS GOMES  
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ATA 1)E REUNIÃO PARA JULGAMENTO 1)E PROPOSTA COMERCIAL 

('1 Ii\MAI)A 1Ú13IÃCA N°001/2020 SEME1) 

OI3JLl'O: Aquisição de gêneros alimentícios exclusivos da Agricultura Familiar Rural, para atender as necessidades 
das Unidades Escolares do Município de Parauapcbas através do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAN. 

Aos 07 de dezembro de 2021 às 10h. reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações da(o) PREFEITURA 
MUNICIPAL. DE PARAUAPEI3AS, estando presentes os membros: JOCYIÁNE IÀMOS GOMES e E)NRORA 
CRISTINA , assim como FABIANA 1)E SOUZA NASCIMENTO, Presidente, para proceder à análise das propostas 
comerciais apresentadas pelas empresas habilitadas, referentes a CHAMADA PUBLICA n° 001 /2020SEME1), que tem 
como objeto a aquisição de gêneros alimentícios exclusivos da Agricultura Familiar Rural, para atender as necessidades 
das Unidades Escolares do Município de Parauapcbas através do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. 

Segue, primeiramente, análise técnica feita pela Secretaria Municipal de Lducaçw: 

O valor da proposta apresentado pela Cooperativa de Agricultores Familiares da Região de Caraás foi maior do 
o permitido conforme a 1)AP apresentada que demonstra 169 (cento e sessenta e nove) associados com l)AP, 
totalizando o quantitativo para fornecimento dos produtos no valor máximo de R$ 3.380.000,00 (três milhões, 
trezentos e oitenta mil reais) e a proposta apresentada foi no valor de R$ 3.419.952,14 (três milhões, quatrocentos 
e dezenove mi!, novecentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos). 
Foi observado que no item 4. (Banana Prata) a cooperativa ofertou um quantitativo de 138.880kg cio fruto sendo 
que o quantitativo solicitado no edital é de 138.830kg, causando erro na sornatória cio item e no valor total da 
proposta, o valor da proposta correto seria de R$ 3.420.286,64 (três milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e 
oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). 
REFERENTE AO TOP!C() 1)0 EDITAL (CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTA) ALEGAMOS QUE: 
De acordo com o item 14 do Edital, informamos que todas as propostas apresentadas preencheram as condições 
fixadas nesta Chamada Pública e estabelecidas na Resolução n° 026/2013 e alterações posteriores promovidas 
pela Resolução 11°04/2015, ambas do FNI)E. 
As propostas apresentadas foram dos Municípios de: 
• 1 (uma) Cooperativa do Município de Eldorado do Carajás-PA. 
• 1 (uma) Cooperativa do Município de Canaã dos Carajás-PA. 
• 2 (duas) Cooperativas do Município de Parauapebas-PA. 
Seguindo o disposto no tópico 15 do edital para a classificação e aprovação das propostas foi prioriiado as 
cooperativas do âmbito local e depois as demais cooperativas da região conforme o Art. 35 da Resolução 06 de 
08 de maio de 2020. 
Referente ao tópico 16 do edital, houve itens que as propostas apresentadas pelas cooperativas do município local 
não obtiveram a quantidade total solicitada em edital, portanto foram complementadas com as propostas das 
cooperativas das regiões vizinhas com o demostrado abaixo. 

l'I'EM l)ESCIUÇÃ()  
QUANTIDADE 

UNI) 
OFERTADA 

OFERTADA 
'1'0'1'A 1, FRACASSAI) 

SOLICITADA 'FR'Fil)A 
(AIAC A 

AMAZÔNIA 
l Abóbora 32.2 k 4.500 8.000 12.500 19.712 

lO Mandioca 40.230 kg 20.000 18.000 38.000 2.230 

• Os Itens 1 e 10 tiveram proposta de duas cooperativas e as duas foram aceitas pelo fato de que a proposta da 
cooperativa do município local não cobriu o quantitativo total solicitado, e mesmo assim, cm as duas propostas 
aprovadas restou um quantitativo de 19.712kg do item 1 e 2.230kg do item 10. 
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o A proposta da Cooperativa de Agricultores Familiares da Região de Carajás 110 item 4, como houve erro no 
lançamento do item, foi aprovada apenas o quantitativo de 132.858kg devido ao valor máximo aceitável para o 
fornecimento do fruto ser de R$ 3.380.000900 (três milhões, trezentos e oitenta mil reais). 

o Devido ao ocorrido relatado no ponto anterior, foi aprovado um quantitativo de 5.972kg do item 4 para a 
Cooperativa Agroecológica e da Agricultura Familiar da Carajás --COOAFAC por ser a cooperativa mais próxima 
da região. 

Com isso, após a análise das propostas comerciais das licitantes habilitadas no presente certame, a Comissão 
1)FCII)lti, inclusive amparada no Relatório Técnico expedido pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de 
Educação: 

CLASSIFICAR as empresas, por preencherem os pré-requisitos estabelecidos pelo instrumento convocatório, 
conforme abaixo: 

> Cooperativa Mista Familiar tia Amazônia - COOAF-Amazônia com o valor total de R$ 251 .835.00 
(çwçntqj oitocentos e trinta e cinco reais) 

lui1l 	;o0b0I 	 ioi: 

Nt ±f I  '/1;.  IM  Ai±1] 

11(110111(00(10. 0000is. (10(11/0. 00,0 COl1C 	SOm )CllUIOÇÔCS. C 30(11 outras 

.olic.ou c(0 doto moç/c. o 	o (Ilosooço .Ic 100101(01 03000s0 ou opiloso. O 450(1 kg (tI. 1.02 R$ li l'iO.011 
rico.eti 	1100111(1 tio o (13011010 SIOSOI 	(SIlo 	030)00 (IhSI(00S 50.01)105 ou 
1.cIIOIIkoc 	 .-.--.---.---.- . - 

I.I,,,ls,olo, 	loosilsi,,. 	10I0bl',t(011l.ldoro. 	cc,., 	pco 	(1,0.0 	o 	ou,ocok,- 
loOlqlOç.)d)1. c0soc luo, 	4/no o so,do 05(110 5U(ç0dc títieiriedio, padrão. sons 

2 051110 	e 	soto 	(101111 oç(1011. 	O 	sem 	•tdictos cio 	dolcisrcç(1c. o 	oco, 	o 35100 kg R.'. 	97 RI. 211 095.011 
p10500çIl dc c00co1 . cubo ou 	o1olc,so 	(1) oco 	(105000000lo do o p011010 

do 	(SOu cole cl 	j.loslc)nso/1ocioucmpoitciclonc .. 

Ilulot,, 	I)ccs. 	111011 1(0 1111310(0  15010(01(0. 00,0)0010 	(00001110 o coksoç(10 

rômics. lic.sca Compacta c fisilie. 5000 kg WS 	

/ - 

001111)0500 01000. sol,, 00(105 00 po.Iiuoçõos ou defeitos. 	tio (((ouso. lisTou do 
III (1110) (10)10 ps0ls01i do 	0db 	009101 osl)5)bhOO 3.1010 (0050(lorlic,c oxlcom e 2(1(10(1 kp (tI. 4 /5 RI. 9S 000,00 

isentris 	do 	IlbIlsIodo 	O 	1)oc(1)1o1(osT 	sol 	011lbOli(1iO 	0111 	5(000 	(1(051,00 

100)IS(10101110. 	01)115011. 	(S0,1110(l00lb 101110 	(Schod,, 	o 	lt05pOlOolic 	0(11 	caixas 
(1(1001/os 10001100 1(0 (loIcoltk.bc  

(1110. cio 	(1  l(1t015111(111. 1(0 	1111(111401 llb11(i(O.cdcl 00000. 	IS.i. (01110. 	tlbllibllblIO cio 

eu, 	501(1(0 	01(010110 1l)l)li.(lll0. 	(101(1111(11110 do Ccl 	00i11015(l)lÇfldO. sodoc 	0 00 (000 
00111 c11110 	(1011(11 0/dOS, 	1101101111S. 	1,0(01(01. 	S1)(Oiu1iOS. fo. 101(10111 

13 00,,, 	(0s(.os 	do 	otto,,. 	1(1100 	II)) 	111/0/11100 	00(11 	1101010 	((5(0(10 	O 	((00/1(000 50(11) tI) 0)11 5.42 RI. 27 	11111.1111 

01 	lo. cio )10l(1t00l)l0I1)1ll1I111l10. 	50111 011110 e 	001(1 p01 (moçO., 	O 1110/0(0  
(10) 	011ll,011ld(t 	0(11 	10011 	(4/1(100 	l)Olo(10101110 

Os 	101400 ll)1llS(1111101iIl 0111000)05 plásiwas ss,odou do à~tileito 

PiOl(lll(1ll S's'lSlo 	((0 	1 1 ,1101.lO110 	1l0li1)l11l)lI1O 11(0/111. 	00(1100500. 	((55 fso.o. 

bcil10ttlo 1(0 CO) so,do 0501)10 e uni(h)loc. 0111110 0.11,01 c01OOIOlil,000.00l11 00(10. 

(101(111 OÇ000. nuineitas. hckoos. sujidades. lb,00pc.ti sou, iodos de 011(101(1 (isbn 

15 coo.oci.,ico sem d000s licon o ISCO/ocos 01 mulos do 1(011110010 O lrOlopOtlo. 2000 kg RI." 115 RI. 111 100110 

poli. oç/1. 	O (llOd))11( .loso 501 	.0)11)0(11)10 01(1 0(100 (L1SlIco 

(101)5(111110d0 	0111 	000)00 

(1ll1l5)01.l'0/1l(I05 cio jc.sholtk.s.. 
.Pilo: 	1)0 	(11111101111. 	almeNcoialido 	1111(11)1110. 	011)0 	0)1111 	1i1,1151Ç00l00(0l11,0. 

39 1(1505(11 001 	(10)11 1I050llc')(ll'si1lO )lb0(I((11,. 1)01(1 (101(10 51100(0 o li,,cc. Soe, ,Iotics'l(ll kg RI. 	(7 1)11 RI. 1, 311)1.1111 

011§111d05 li)) 111111)110000 t(SbOjldllO 

1(00 	ss'nI ) 	l)o 	1(515)11)1. 	0(1t010l0O.Sio 	ia1111,11mo. 	001 	00031 	lbmubç/o 

42 00(11.1)10. 	1(055)111(0 	101 	110111 	11010)c'cIsSiu. 	001/10)0, 	1101001 	II 	1(00/1(1000 

.. 	

100110 (1(1 RI. 3.09 R5 311 9111)11)1 
dll)ssIdol)c.(lsol000ssot)o.cpsll10 	Unidade l0511irn cio 2k(( . 	....... 

I.'tlOIl urIAl..................................................................................................................................................................... R5251.83 5(N 

> Cooperativa de Agricultores Familiares da Região de Carajás - COOPERASUL COfll o valor total 
de R$ 3.3.79.9 - 99,46 — (três milhões trezentos e setenta enove mil, novecentosc .novellta e novc reais-c. 

se-is ceinavo-s) 

MORRO DOS VENTOS S/N, BEIRA RIO II, PARAUAPEBAS/PA 

NI' 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL 1)E PARAUAPEI3AS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAIEBAS 

- 	/ 

-y 
FIs o .  

o 	O 

Rubrica 

ITRM 

Alface lisa: com folhas lirnies e brilhantes. de cor verde intensa. tamtinhc 

padrão. sem cortes e sem perliiraçi)cs e sem outros isulicios de dcicrioração. 

sem a presença de material arenoso ou arsiiloso.  1À re de parasitas e larvas, scsi 

danos 'sacos e sirecánkos oriundos do inanuseisi e ss'uluportC. O produto dcn 

ser einbaitsdo ciii saco pidssico transparente. asóxco. Irensoticanseisse fechado 

- 	sr.nssporladocm casas plásticas vais dasde Ixáculerio.  

Banana Prata: de 1' qualidade - tamanho de nicdio a grande, casca liste da 

funpos. O produto deverá estar com bom aspecto e ar000 çaracicristico. casca 

Uni aniarcla com pequenas marchas marrons. de aspecto firme e sem partes 

asiles ou isoclsucadas. ('onsniaitu'ação natural nu/dia. 

Cheiro verde: de liriiieira qualidade. de cor verde escuro, com folhas 

brilsaules. frescas e tnulisnsie. de aspecto e sabor próprios. tamanho padrão, 

sete corte e sem perfurações e seio outros mdicsis de deterioração. e sem 

7 	presença de nsalerial arenoso OU argiloso, liste de parasitas e lanas, seus danos 

ftuicosue ntecãnicos orituidos do simanuseio e transporte. O produto deie sei 

enslialadsi cor saco plástico transparente. aióxma. lsemreiisaurtrtime fechado 

uansportidortrrroixaspListcssr.seaulas dc,polsciiknss 

Couve 31 outeiRo: óbito qivahd:iule. seus deleito. folhas verde-escuras, semi 

traços de descoloração, itaacia. 'sitie e bem desenrohiiia, fresco. nprcsemoandc 

8 	tamanho e coloração mniifornie. seus ole l'onnsições. dareis. substâncias estranhas 

ou presença de orgauisiimos 5h05. seus lesões fisicas e/Ou siiecãtiicas. nau 

perfurações. cortes e folhas iticnno meladas -- - 	 - - - 

Mansão, tipo lsIsaia  ou íonnosa: 1' qualidade, lisTe dc sujidades. parassas 

Lusas: taniaislici e coloração ioiilhniies: devendo ser bens desenvolvido 

9 	maduro, com polpa fume e intacta: sem danos fuicos e niccâncos oriundos dc 

manuseio e transporte Consistiu utiediato e ciii escala. no decorrer tio seniaisi 

no nu/sitio 5 (cinco) dias antes do seiiciuioan&o. 

Melancia: Redonda. graúda. ole 1' qualidade, fresca. corri aspecto. cor e cheire 

12 de sabor prÓprio. com  polpa fniue e macia, devendo ser beuim desenvolvido e 

niadua. lo rede suiiiilaoles. parasitas e larvas, tamanho e coloração uuiilbrnoa. 

limão: [)eõiiumua qualidade, fresco. conupacto e fume. iseuno de sujidades, 

32 taniaidio e coksmaçsio uaiikifltmes O produto deve ser enibalado em saco pLishicc 

transparente. aióxiciu. lueniremcauireiile fechado e transportado em caixas 

7mr/)sia/pd.po,lomã,,,_  
%'ALOR TOTAL......................................................................................................... 

NT. jUND JcOOPERASULj . 'TAL -- 

10960 	1 kg 1 	Rã 11.77 	1 RS 2 ti.. 131.211 

13211511 kg Rã (sóS Rã 0t115.820.02 

16776 k Rã 30.s0 R55 1 1.660.00 

(27)3 Li Rã 19. 16 Rã 232320,00 

27300 kg Rã 6.96 RS 886.008.00 

103666 Lo 55 3.70 Rã 07,42.1,49 

6232 kg Rã (.04 Rã .11626.110 

5.3..IRS 3.37,9.999.46  

Cooperativa Agroecológica e da Agricultura Familiar da Carajás - COOAFAC; com Q  valor 
total de R$_42,86O,68  (duzentosequarenta e dois miL oitocentose sessenta reais e sessenta coito centavos). 

":31 DI:ScRIÇÃO quAlsi. tiNo COOAFAC 'm1sI's.u. - 
Aluilusm'um: mo cmbomsm. momolireine mismdumcm. corri poma firuisi e,muinmsclimd:u. casca 

llrmie e essenhead;m. m.'ummmumduu silo/o. seimmcone e semui icu'fmmuumçÕçs. e semmu ummsms 

1 uoitticios de cheieroriçfsuu. e sou a pico me 	mie umsmucruml ;mmvmuuso num 	mrgsu. O Hinos kg Rã 3.82 Rã 31(565540) 

mcuuslna'rrmummmemsso 	ole o 	timuotito dever 	um 	eumu coLosso phisutous 	iutotid;ms cmi 

potemilem - 	- 
Bommmouum'.0 PmIsm: de 	1' utiomhd:uule 	i:miimmuitmu de nu/suo a grisu/e, casca Iisssi de 

ftuuuir)s. O mrodiau descr.i estar comum (mnmnasurecmn e amoumnm cacmcierisiico. casca 

bens ,'mimnmuthi corri peqiteisus imnmuictsus iusmrmoiu. de ;uspecmu ímmc e semmu panes 
ãmm kg Rã 5/ 60 Rã  

miolos uiiivamcluuc;md:ms 	('ouiiuimiliu:mç;lu mnmmuum;ul mono/ri 

Maimmlimmea: 	qio br.mmsoss/.'iimui reli. comim cubos mie m.'umunimubo gstmunle. mcm gmumim mom'mssm 
de essikçdo um isumusmuilo. sabor e cor pim/prom da espúclo. muifunisis. frescas 

corri casca imneimim. semmu cones num petliotmçôcs nu defeÈos. isso fibrosa. listes d: 
Iii ulsmbr pane pussivel deterem e corpos eslmtmudus idemusmue si silmcrmlemc  roscou e 

- 

1801101 Lo' Rã .1,75 Rã nSSisii.sui( 

ieustasdemimmislmdc, 	O 	pmdttu 	deve 	ser 	uimmiliilimdu 	cmli 	suco 	pIo/bico 
lr.mumsporemne. 	atóxico. 	lcmsmnsmcumioatle 	(eco/udo 	e 	mstmmrspou'vmdo 	cmii 	cumo/is 
phistc.'isiuur.molusde1suleiukmo 

Doce mli 	cisc ('ressoou, um Isuse de Ole. mçi'mc.'mr. limiãm;mhmgcmum de sumeluli cummm 3(15 

'ló feelsidu e iunaguui. corra pr.u/ri de s:ilisluule mie mio 	is/sismo (II 	tu/ou panir da dala (55)1) kg Rã 5n77 Rã S)I51ó,uuim 

deeulmei  

Doce de Bmmi.mmmu ('oCumosu, :m (ouse de Ii.'mmnimsm e 	uçmsi;mr. 	tio deve mcm consoe e 
ãms cio amimnutuammnes ;muimf;mu 	)iui(iiLs5umm de sache cOsmo itip fcctnmda e 'snc5u.m Smmuu kg Rã 35. 17 Rã 201 Simm 

cosmo sri/o de saIu/ode de 	o imniximiri 5(1 	sós um partir da mIsto% de cmIscs 

Doce de Alo'imumro: ('meimnmsuu 	si (ouse de h;mmsimsm e açúcar. us'sodeue ser cousumie 

SI ememmu'.ummunmmmeimies 	uflifn:uis 	liumdrshmgemur de suctó corri 3uug feelsida e imnepum 0101 kg 59 	3,17 Rã 20,1 36.505 

corri pru,u de stulidoude demo mmnisumo sul 	mós ou puslir dom damos de eulscgu 

VALORTOTAL ... ............................................................ ... ................. .... .............................................................................. ............... RS 242.reuii.il  

Cooperativa dos Produtores Rurais da Região de Carajás - COOPER com o valor total de R$ 
1.863.328.,9R (uni milho oitocentos e sessenta e três mil, trezentos c vinte eoito reaisenoventa e oito 

MORRO DOS VENTOS S/N, BEIRA RIO II, PARAUAPEBAS/PA 

VI) 



7/ 	N 

DE 
7C.7 

Estado do Pará 	 ( 	Fis.______ 
GOVERNO MUNICIPAL 1)E PARAUAPEI3AS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	 ___________ 

- 4U*P Rubrica 

TEM • I)ES('RIÇÃ() ÇUÁNT. ND CO()PER TOlAI. 
Polpa deabacaxi: )J(XItVJda a liamidcli-tais sckCpina(ias. dc boi qiiaIiddc. 
I()()Y natiuI. iscrili de coIiin1inção. ito rótub do produto deverá constar o 
floIfl do produto e Fabricante. data de Cibiaço c vakladc. miacido de preparo. 

16 nndiuncio. infoniiações nuuicioio. icso liquido. que devcrá ser de 01 (tiu) 1 11,520 kg R$ 1257 R 	I.I100.40 
kg 	nCun.ro do 	lote. 	O 	produto 	deve ser 	embalado Cm saco 	plástico 
transparente. 	itóxico. 	Icntniiintc 	fechado 	e 	irauisponado 	em caixas 
plásticas Ncudasdpohtdmo. 

Polpa de açai: I)10tIl 	parti:-  de licitas Se Icidas. de boa qualkladc. 
1001% natural. isenta de contanünaço. no rótulo do produto deverá constar o 
nome do 1)IOdLuLO c abncanc. data de fabricação c validade. tttodo de preparo, 

17 rendimento. inlbntt.tçõcs nu tricoitais. peso liquido. que dctcrd ser de O 	(tia) 1 3949() k R$ 17.29 R$ 604.93.1. 10 
kt_ ittunro do lote. nome e ia stro do RT- Rcsponsãvcl Técnico O prodto 
dee ser embalado cal saco I)ISIiCO transparente. aLõxico. licraneficanicritc: 
fechado e transportado cai) caixas )ListIcts vexadas de polactileno 

PoI1ta de act.ola: produzida a partir (te ftas scL-ckmadas. de boa qualidade. 
1006 uaiural. isetita de coiflaiitiioçio, aio rõtttkt do produto aleerá coustar o 
noilre do produto e fabricaittc. data de f6hricaçdo e validade. raxado de preparo. 

18 reudütxiiuo. iufamiaçõcs tiutrtóouais, peso liquido, que deicrá ser de 	1 (um) 1 97-13 kg 

.. 

R$ 16.43 11$ 160.077.1) 

Eg, n(uiicro do bit. uoitxi e registro do RT- Responsável Técnico. O ))rodtuo 
deve ser embalado eia saco plástico trausparelue. atóxico. loanuxiticamciiic 
fechado e transportado cm caixas pbisitcas vaiadas de liolienileito. 

Polpa de rajá: piodttiela a paire de frutas selecionadas. de boa qualidade. 
105'/. natural. iselua de contanuuaçdo. no rotulo do produto deverá consiar o 
loire tio produto e Fabricatue. data de frbricaç5o e validade, modo de preparo. 

19 reiadirriento. utfonisaçõesiunrictoitais. peso liquido. que dcvcrd ser de 0[ (tini) 1 10165 kg R$ 1693 115 177.172.43 
kg. ntittrero do Iate. iioaxi e regulas do Ri'- Responsável Técnico O produto 
deve ser embalado cai saco plástico transparente. atóxico. henrelkanmtitc 
fechado e transportado cai caixas plásticas raiadas de policlileno. 

Polpa de cupoaçu: prodtvida o partir de frutas selecutodas. de boa qualidade. 
00% natural isenta de coivanuiiaçáo. ao rõinlo do produto deverá constar o 

noma do produto e thbric:mine. data de Iiibiiciiçào e validade. modo de preparo. 
20 reudïttximno. itmforntaçõcs ittttricioiiais. 	leso liquido, que deicrá ser dc tIl (tua) 1 6517 kg 11$ 1459 RS 102.919A9 

kg núnxiro tio late. nome e registro tio RT- Reoponsaisel Técnico. O prodino 
deve ser embalado ciii saco pkislico transparente. atóxico. licnixiticatuictttc 
tbchado e transpotiaclo em caixas pLisltcas vaiadas de pobcttictio. 

Polpa de goiaba: produeiila a partir de frotas selecionadas. de boa qualidade. 
100% natural. isenta de conlatilusação. no rótula do produto deverd constar o 
tosse do produto e fabricatite. data de Ctbi'icaç8o e validade. nuxlo de preparo. 

21 reiidiiiscimto. 'nil)innaçõcs iititricioitau. Ileso líquido. que dcvcrâ ser de (II (tun) 1 1271)) kg R$ 15.75 R$ 200,098.00 

6g. toótxirmi tio late. noite e regulo do RT- Responsável Técnico O prmxiiOo 
deve 	ser embalado eia saco 	plástica transparente. 	atóxico. )xinlxileamioaiitc 
fechado e traia)liitiiiii ciii caixas pListicas sa.'adas de policlilcuo. 

Polpa 	de 	maracujá: 	piodu..mda 	a 	partir de 	flioas selecionadas. 	de boa 
qttalilas)c, 	l))ii% imolo-a). ocmtta de contaminação. jaca rótula do produto deverá 
constar o noiise tio produto e )hbricautc. data de fabricação e validade. tttodo de 

22 
mau 	pesoICI ido que ic cri ser 	e 

0)) 	1 	e 	
l 	

lote. 	e registro do RT- Reslionsável Técnico. 0 
691 2  1. 11$ 20.03 139.447.36 

produto 	deve 	ser 	embalado 	cai 	saco 	pláslico 	lrattspsmren)e. 	atóxico. 
lienixilcatumeimle 	fechado 	e 	u'ans)soilatlo 	etti 	caixas 	plásticas 	vaiadas 	de 
polituleici. 
Abacaxi: 	st'i.idtoii iii iottua de 1' qualidade. fnito cata (II a  7)1% iie uunitiraçáo 

25 
com cascas maiiliirnxis rei grau 	iitiiuiiui de csohuçilii ito 	amanha arottta. sabor 50910 6 g R$ 131 RS 795 759 (li 
cspecse. casca lítim licre de ssidaden. parasita, e loisas: caia poia firme 
uinacta:ilccidlsenarecctncuamopus-iadaemupapprp,ra,la.,_,___,,_  
(;niaimum: 	1k pruixira. 	s)ireseitlaiido iainaiilio. coi e cmii lhrntaç0o tuttfonime. 

33 
ulcs-eiido ser hctii iiesctti-iu)s mula e maduro. com  poa inicia e fiimxi. sem danos 7211)) kg 115 11.37 115 19 .083.60 
laicos e iixicanmcos onsuidos do itmaiuise» e draiispoiic. 	Extra. sclactouiaila. 

l'6l.OR TOTAl---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- RS 1863328,90 

Para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

COMISSÃO PERMANENTE DL LICI'l'AÇÃ() 

FUNÇÃo NOME ASSINATURA 

Presidente FABIANA 1)E SOUZA NASCIMENTo 

Membro JOCYLLNF LEMOS GOMES 

Membro 	1)I'l3ORA CRISTINA FERREIRA BARBOSA 

MORRO DOS VENTOS S/N:  BEIRA RIO II, PARAUAPEBAS/PA 


