










 



SEDUCE 
SfCtElABA Oe ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

CUrUUECSKKIE 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS LICITATÓRIOS REFERENTE 
A CHAMADA PUBLICA 01/2018 

Aos 18 dias do mês de Dezembro de 2017, às 10:00 horas, conforme já previsto, reuniu-se no C. E. 
COLÉGIO ESTADUAL NOSSA SENHORA DO MONTESSERRATE, localizada na Av. Araguaia, n° 
90, centro em Caiapônia, Comissão de Licitação, constituída pela portaria n° 01/ 2017. representantes da 
COOPERCAP Cooperativa Mista Agroindustríal dos Agricultores Familiares dos Municípios de 
Caiapônia e Palestina de Goiás e representantes dos produtores Grupo Informal para, na forma da 
Lei Federal n° 11.947/2009, considerando o disposto no art. 14,§1° e na Resolução FNDE/CD n" 
n'' 26/2013, vem realizar Chamada Pública para aquisição de géneros alimentícios da 

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação, proceder a sessão de abertura dos trabalhos licitatórios da Chamada Púbhca 
Tf 01/2018, objeto do Processo n° 01/2018/5205189, oriundo do PROGRAMA: FEDERAL/FNDE -
PNAE - EDUCAÇÃO BÁSICA, destinado a contratação de pessoa jurídica ou física para aquisição dos 
Géneros Alimentícios referentes às fontes FNDE do Programa Nacional de Alimentação Escolar, de 
acordo com o artigo acima citado, o edital do procedimento hcitatório em questão teve sua cópia afixada 
no placar deste órgão no dia 22/11/2017. Foram convidadas para participar do Convite epigrafado, as 
empresas: COOPERCAP Cooperativa Mista Agroindustríal dos Agrícultores Familiares dos 
Municípios de Caiapônia e Palestina de Goiás e o Grupo Informal representado pelo Sr. João de 
Bríto Moraes, os quais se manifestaram interesse em participar do referido convite. Com tolerância de 
15 (quinze) minutos do horário preestabelecido, compareceram os representantes ora citado neste 
instrumento. A Comissão, conforme as deliberações -deram-se início aos trabalhos recolhendo os 
envelopes contendo documentação e proposta da empresa e produtores participantes e presentes. 
Inicialmente, a Comissão jimtamente com os representantes da empresa Coopercap e dos Produtores 
informais, procedeu a abertura dos envelopes contendo a documentação para, análise, conferência e 
rubricado. Concluída a anáhse e conferência da documentação nenhuma irregularidade fora constatado 
com relação a mesma. Em seguida, procedeu-se a abertura do envelope proposta, para, rubrica, 
conhechnentos dos preços e condições, percebendo que houve empate nos preços de algumas 
mercadorias, com isto foi recorrido a informações a Coordenação Regional e Cultura de Iporá-Go., 
ficando esclarecido que em caso de empate nos preços das mercadorias, a compra fica para o grupo 
informal. Concluída esta fase, e, de acordo, os representantes legais presentes, fica distribuído na 
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seguinte ordem: com a COOPERCAP R$ 1.895,00 e Produtores Informais R$ 3.820,00, totalizando R$ 
5.715,00 (Cinco mil setecentos e quinze reais). Após o acordo entre as partes a Comissão deu-se por 
encerrado os trabalhos. Desta forma, encerram-se os trabalhos com a lavratura desta ata que após lida e 
achada em conforme vai assinada pelos membros da Comissão e presentes. 

WEM̂ÍtSON DE SOUSA BATISTA 
Presidente da Comissão de Licitação 

ANAHJ0A BORGES 
2° Membro 

MARIA EDES CASTRO 
3° Membro 

0^ 
João de Brito Moraes 

COOPERCAP - Coop. M. Agr. dos Agr. Fam. Mun. Caiapônia e Palestina de Go. 
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