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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES COM DOCUMENTAÇÃOATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES COM DOCUMENTAÇÃO

PARA HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DOS PROJETOS DE VENDA DA CHAMADA PÚBLICA 01/202PARA HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DOS PROJETOS DE VENDA DA CHAMADA PÚBLICA 01/202 22, , DISPENSA DEDISPENSA DE
LICITAÇÃO LICITAÇÃO 1111/20/202222

Às oito horas do dia vinte e oito de julho de  dois mil e vinte e dois, na Sala do Setor de Compras do Ins tuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Inconfidentes, reuniram-se os
servidores Marcos César Fredericci, administrador, Fernando Jacome  Soares e Hugo Sarapo Costa, assistentes
em administração, membros da Comissão Especial de Compras da Agricultura Familiar – CECAF, nomeados pela
Portaria nº 113, de 04 de maio de 2022, para analisarem os documentos dos proponentes que entregaram
tempes vamente os envelopes com habilitação e projeto de venda da Chamada Pública 1/2022, processo
23344.000839.2022-76. Não houve encaminhamento de propostas e documentos via e-mail, de nenhuma outra
proponente, conforme permi a cláusula 6.12 do edital. Par cipantes que protocolaram entrega de envelope para
par cipação: Grupo Informal formado pelos agricultores GEOVANE JUNIOR DALÓ e ROBERTO DALÓ, Fornecedor
Individual Ismaicon Carvalho dos Santos, Grupo Informal do Bairro dos Limas e Serrinha (Ouro Fino), Fornecedora
Individual Angélica Maria de Carvalho Prado e Fornecedora Individual Alessandra Barbosa Franceli. Os demais
par cipantes entregaram envelopes para recepcionistas da ins tuição, não levando nenhum protocolo de entrega
de envelopes. O Grupo Informal Local composto pelos agricultores GEOVANE JUNIOR DALÓ e ROBERTO DALÓ
entregou, primeiramente, em 18/07/2022, dois envelopes denominados, respec vamente, "Documentação" e
"Projeto" para par cipação nesta Chamada Pública. Esses envelopes não foram abertos pois, em 19/07/2022, esse
mesmo grupo entregou único envelope denominado "Projeto e Documentação", que subs tuiu os primeiros, com
base no item 6.6 do edital. Aqueles envelopes desconsiderados poderão ser re rados pelo respec vo proponente
em até 8 dias contados da divulgação do resultado final desta Chamada Pública. Após esse prazo, sem que esses
envelopes tenham sido re rados, eles serão destruídos. Portanto são par cipantes desta chamada pública:
Fornecedor individual Local: Ismaicon d e Carvalho dos Santos - CPF: 105.382.216-23; Grupo informal de
Inconfidentes composto pelos proponentes: Giovani Junio Daló – CPF: 056.731.686-67 e Roberto Daló – CPF:
449.574.596-49; Grupo informal (Bueno Brandão - Região imediata) composto pelos proponentes: Waldir
Donizete Bueno – CPF: 793.651.596-87 e Mateus Bragion Bueno – CPF: 119.223.836-27; Grupo informal
composto pelos proponentes (inconfidentes e Ouro Fino): Wander Aparecido da Cunha – CPF: 030.794.916-88 e
Jesus da Cunha – CPF: 352.553.406-00; O Grupo Informal de Agricultores dos Bairros Limas e Serrinha (Ouro
Fino), composto pelos proponentes: Carlos Roberto do Couto – CPF: 473.993.926-68, João Vianei da Silva – CPF:
580.257.586-72, Noel Isaias dos Reis – CPF: 052.814.616-56, Roberto Carlos de Freitas – CPF: 804.479.886-20;
Fornecedora individual (Conceição dos Ouros - região imediata): Angélica Maria de Carvalho Prado - CPF:
047.047.046-10; Fornecedora individual (Ouro Fino - Região imediata): Alessandra Barbosa Franceli - CPF:
068.290.836-30; e Fornecedora individual (Ouro Fino - Região imediata) Dionice Franceli Tumioto - CPF:
039.266.986-24. Nenhum integrante dos grupos participantes compareceu à sessão pública. Ao iniciar a sessão, os
membros da Comissão apuseram a assinatura nos envelopes, após conferirem os respectivos lacres. Em seguida,
fizeram a abertura do s envelopes. A Comissão procedeu à análise da documentação . Os Projetos de Venda
apresentados foram: Fornecedor individual Local: Ismaicon de Carvalho dos Santos - CPF: 105.382.216-23; ITEM
06 - TOMATE - 1500kg e ITEM 22 - 3000kg – FEIJÃO CARIOCA. O valor do projeto de venda do fornecedor ficou
acima do limite de R$ 40.000,00. Grupo informal de Inconfidentes composto pelos proponentes: Giovani Junio
Daló – CPF: 056.731.686-67 e Roberto Daló – CPF: 449.574.596-49. ITEM 04 – BANANA PRATA 2000kg (Giovani),
ITEM 13 - BETERRABA– 700kg (Roberto), ITEM 17 – MANDIOCA – 1200kg (Roberto). Grupo informal (Bueno
Brandão - Região imediata) composto pelos proponentes: Waldir Donizete Bueno – CPF: 793.651.596-87 e
Mateus Bragion Bueno – CPF: 119.223.836-27; ITEM 04 – BANANA PRATA 2000kg (Waldir), ITEM 10 – BATATA
INGLESA 2000kg (Mateus), ITEM 13 BETERRABA– 700kg (Mateus), ITEM 12 BERINJELA – 300kg (Mateus), ITEM 14
– CEBOLA BRANCA – 800kg (Mateus); Grupo informal composto pelos proponentes (inconfidentes e Ouro Fino):
Wander Aparecido da Cunha – CPF: 030.794.916-88 e Jesus da Cunha – CPF: 352.553.406-00; ITEM 08 – ABÓBORA
PESCOÇO – 500kg (wander), ITEM 17 – MANDIOCA – 1200kg ( Jesus); O Grupo Informal de Agricultores dos Bairros
Limas e Serrinha (Ouro Fino), composto pelos proponentes: Carlos Roberto do Couto – CPF: 473.993.926-68, João
Vianei da Silva – CPF: 580.257.586-72, Noel Isaias dos Reis – CPF: 052.814.616-56, Roberto Carlos de Freitas – CPF:
804.479.886-20, ITEM 06 - TOMATE – 1500kg (Carlos 1500kg), ITEM 07 – ABOBRINHA PESCOÇO – 200 kg (carlos
200kg), ITEM 16 – CHUCHU – 700KG – (Carlos), ITEM 10 – BATATA INGLESA – 2000KG (carlos), ITEM 04 –
BANANA-PRATA – 2000KG – (João Vianei), ITEM 08 – ABÓBORA PESCOÇO – 400KG (Noel). ITEM 12 – BERINJELA –
300 KG (Roberto – Valor acima no projeto), ITEM 14 – CEBOLA BRANCA – 700kg - (Roberto – Valor abaixo daquele
definido no edital), ITEM 13 – BETERRABA – 800 kg (Roberto – Valor acima  e quantitativo acima daqueles definido
no edital). ITEM 15 – CENOURA – 1500kg (Roberto); Fornecedora individual (Conceição dos Ouros - região
imediata): Angélica Maria de Carvalho Prado - CPF: 047.047.046-10; ITEM 01 – BISCOITO POLVILHO – (falt ou
assinatura do projeto de venda). Fornecedora individual (Ouro Fino - Região imediata): Alessandra Barbosa
Franceli - CPF: 068.290.836-30; ITEM 01 – BISCOITO POLVILHO; Fornecedora individual (Ouro Fino - Região
imediata) Dionice Franceli Tumioto - CPF: 039.266.986-24; ITEM 02 – BOLO ALIMENTÍCIO e ITEM 26 – ROSCA
DOCE CASEIRA; A sessão pública foi suspensa às 10h38 para diligências e para que a comissão emi sse as
convocações aos par cipantes solicitando manifestação sobre a possibilidade de divisão do quan ta vo e/ou
sorteios de itens considerados empatados após verificação  da ordem de preferência dos projetos estabelecidos na
legislação. Foram solicitadas também as  retificações nos projetos de vendas que apresentavam inconsistências de



valores. Os agricultores Wander Aparecido da Cunha e Jesus da Cunha se apresentaram como Grupo Informal
Local. Porém a DAP sica do primeiro não é deste município (Inconfidentes) de realização da Chamada Pública; é
do Município de Ouro Fino, MG, localizado em região geográfica imediada, o que gerou dúvida à comissão
responsável pela análise da documentação, quanto ao enquadramento como “Local”, para fins de aplicação dos
critérios de prioridade. Foi realizada diligência (por e-mail) junto à DIDAF/PNAE – Divisão de Desenvolvimento da
Agricultura Familiar do PNAE (do Governo Federal) a qual orientou para que tal grupo deve ser considerado como
Local. As mensagens da diligência com a consulta e resposta na íntegra foram inseridas no processo. A
Fornecedora individual Angélica Maria de Carvalho Prado - CPF: 047.047.046-10 (Conceição dos Ouros - região
imediata) foi convocada a se manifestar sobre a  divisão do fornecimento ou opção pelo sorteio do quan ta vo
total para o item 01 – biscoito de polvilho e para que assinasse o projeto de venda apresentado. A fornecedora
assinou o projeto e optou pelo sorteio. A Fornecedora individual Alessandra Barbosa Franceli - CPF: 068.290.836-
30 (Ouro Fino - Região imediata) f o i consultada sobre a opção de divisão do fornecimento ou sorteio do
quan ta vo total para o item 01 – biscoito de polvilho. A fornecedora também optou pelo sorteio. Tendo em
vista que as fornecedoras Angélica e Alessandra optaram pelo sorteio referente ao item 01, elas foram informadas
da data e horário da realização do sorteio com antecedência que possibilitasse a presença caso desejassem
par cipar. O sorteio  foi agendado para 12/08/2022 às 9 horas no Setor de Compras. O Fornecedor individual
Local: Ismaicon d e Carvalho dos Santos - CPF: 105.382.216-23 foi convocado para re ficar o projeto de venda
quanto aos valores apresentados que ultrapassaram o limite anual de R$ 40.000,00. O fornecedor re ficou o
projeto. O fornecedor Carlos Roberto do Couto (Grupo Informal do Bairro dos Limas) foi convocado para decidir
sobre a possibilidade de fornecer o remanescente do item 6 – tomate e a divisão do quan ta vo ou sorteio do
item 10 – Batata inglesa. O fornecedor concordou em fornecer o quan ta vo remanescente do item 6 e pela
divisão do item 10. O fornecedor Roberto Carlos de Freitas (Grupo Informal do Bairro dos Limas) foi convocado
para que se manifestasse sobre a concordância em fornecer o item 12 - berinjela e o item 14 – cebola branca pelo
valor constante em edital, visto que em seu projeto de venda os valores não estavam corretos, e manifestarem-se
também pela divisão ou sorteio do quan ta vo dos respec vos itens. O Fornecedor optou pela divisão e
concordou em fornecer pelo valor previsto no edital. O fornecedor Mateus Bragion Bueno (Grupo Informal de
Bueno Brandão) foi convocado para que se manifestasse sobre a divisão ou sorteio do quantitativo referente aos
itens 10 – batata inglesa, 12 – berinjela e 14 - cebola branca. O fornecedor optou pela divisão do quan ta vo em
todos os itens. O fornecedor Jesus da Cunha (Grupo informal local de Inconfidentes) foi convocado para que se
manifestasse sobre a divisão ou sorteio do quan ta vo do item 17 – mandioca. O fornecedor optou pela divisão.
O fornecedor Roberto Daló – (Grupo informal local de Inconfidentes) foi convocado para que se manifestasse
sobre a divisão ou sorteio do quan ta vo do item 17 – mandioca. O fornecedor optou pela divisão. Respondidas
todas as convocações a sessão pública foi reaberta em 12/08/2022, às 9 horas para realização do sorteio
referente ao item 1. O servidor Thiago Caixeta Scalco, do Setor de Contabilidade do Campus Inconfidentes, foi
convidado para sortear a agricultora que fornecerá todo o quan ta vo do item 1. A Fornecedora Individual
Angélica Maria de Carvalho Prado foi a sorteada para fornecimento de todo o quan ta vo do item. O resultado
ficou da seguinte forma: item 01 – Biscoito de polvilho - Fornecedora Individual Angélica Maria de Carvalho Prado
com o quantitativo de 100 kg; item 02 – Bolo Alimen cio - Fornecedora individual (Ouro Fino - Região imediata) -
Dionice Franceli Tumioto - CPF: 039.266.986-24, com o quan ta vo de 250kg; Item 04 – Banana Prata - Grupo
informal de Inconfidentes (Giovani Junio Daló e Roberto Daló): Giovani Junio Daló – CPF: 056.731.686-67 com o
quan ta vo de 2000kg; Item 06 – Tomate -  Fornecedor individual Local: Ismaicon de Carvalho dos Santos - CPF:
105.382.216-23 com o quantitativo de 1140kg e Carlos Roberto do Couto - CPF: 473.993.926-68 - (Grupo Informal
do Bairro dos Limas) com o quan ta vo de 360kg; Item 07- Abobrinha - O fornecedor Carlos Roberto do Couto –
CPF: 473.993.926-68 (Grupo Informal do Bairro dos Limas) com o quan ta vo de 200kg. Item 08 – Abóbora – O
fornecedor Wander Aparecido da Cunha – CPF: 030.794.916-88 (Grupo informal local Wander e Jesus) com o
quan ta vo de 500kg. Item 10 – Batata inglesa – O fornecedor Carlos Roberto do Couto – CPF: 473.993.926-68
(Grupo Informal do Bairro dos Limas) com o quan ta vo de 1000kg e o fornecedor Mateus Bragion Bueno – CPF:
119.223.836-27 (Grupo Informal de Bueno Brandão – Waldir e Mateus) com o quan ta vo de 1000kg;  Item 12 –
Berinjela - O fornecedor Roberto Carlos de Freitas – CPF: 804.479.886-20 (Grupo Informal do Bairro dos Limas)
com o quan ta vo de 150kg e o fornecedor Mateus Bragion Bueno – CPF: 119.223.836-27 (Grupo Informal de
Bueno Brandão – Waldir e Mateus) com o quan ta vo de 150kg; Item 13 – Beterraba - Grupo informal de
Inconfidentes (Giovani Junio Daló e Roberto Daló): Roberto Daló – CPF: 449.574.596-49 com o quan ta vo de
700kg. Item 14 – Cebola Branca - O fornecedor Roberto Carlos de Freitas – CPF: 804.479.886-20 (Grupo Informal
do Bairro dos Limas) com o quan ta vo de 400kg e o fornecedor Mateus Bragion Bueno – CPF: 119.223.836-27
(Grupo Informal de Bueno Brandão – Waldir e Mateus) com o quan ta vo de 400kg; Item 15 – Cenoura - O
fornecedor Roberto Carlos de Freitas – CPF: 804.479.886-20 (Grupo Informal do Bairro dos Limas) com o
quan ta vo de 1500kg; Item 16 – Chuchu Verde - O fornecedor Carlos Roberto do Couto – CPF: 473.993.926-68
(Grupo Informal do Bairro dos Limas) com o quan ta vo de 700kg; Item 17 – Mandioca - Grupo informal de
Inconfidentes (Giovani Junio Daló e Roberto Daló): Roberto Daló – CPF: 449.574.596-49 com o quan ta vo de
600kg e Jesus da Cunha – CPF: 352.553.406-00 (Grupo informal local Wander e Jesus) com o quan ta vo de
600kg; Item 22 – Feijão-carioca – O fornecedor Ismaicon d e Carvalho dos Santos - CPF: 105.382.216-23
(Fornecedor individual Local) com o quan ta vo de 3000kg; Item 26 – Rosca doce caseira - Fornecedora
individual (Ouro Fino - Região imediata) - Dionice Franceli Tumioto - CPF: 039.266.986-24, com o quan ta vo de
250kg; os demais itens foram desertos. A sessão pública foi encerrada às 10h12 do dia 12/08/2022. Será
concedido o prazo de dois dias úteis, a contar da publicação do resultado no Diário Oficial da União, para
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