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DECISÃO 

 

 

PROCESSO Nº: 3146/2020 – CHAMADA PÚBLICA 

 

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor 

familiar rural destinados às Escolas e Creches do Município incluídas no PNAE – 

Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 

 

Foi apresentado logo após a sessão, pelo fornecedor Eder Salvador Miranda, 

responsável pelo item polpa de frutas do Grupo Informal Iúna, o documento exigido 

no item 4.1.1.3. do edital (4.1.1.3. Para os interessados em fornecer os produtos filé de 

tilápia, polpa de fruta e queijo minas frescal, deverá ser apresentado, além dos documentos 

já exigidos pela legislação, declaração do órgão competente, municipal, estadual ou federal, 

de que o produto encontra-se devidamente registrado e inspecionado.) 

 

Foi apresentado em 24/02/2021 os documentos pessoais, comprovante de residência 

e ficha de inscrição do fornecedor Evanderson de Moura para autenticação das cópias 

constantes no processo. 

 

Foi apresentado em 24/02/2021, pelo fornecedor responsável pelo item polpa de frutas 

do Grupo Informal organizado pela Entidade Associação de Rádio Comunitário do 

Assentamento Florestan Fernandes, o documento exigido no item 4.1.1.3. do edital 

(4.1.1.3. Para os interessados em fornecer os produtos filé de tilápia, polpa de fruta e queijo 

minas frescal, deverá ser apresentado, além dos documentos já exigidos pela legislação, 
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declaração do órgão competente, municipal, estadual ou federal, de que o produto encontra-

se devidamente registrado e inspecionado.) 

 

Foi apresentado em 25/02/2021, pelo fornecedor, Cooperativa da Agricultura Familiar 

da Região do Caparaó Capixaba, arrematante do item filé de tilápia, as certidões de 

regularidade com a Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista e  

requerimento para registro de agroindustria junto ao IDAF. 

 

A Comissão Permanente de Licitação analisou os documentos e decidiu: 

 

• Declarar aptos a fornecerem seus produtos à Administração os fornecedores: 

Evanderson de Moura, Eder Salvador Miranda (Grupo Informal Iúna) e Nelci 

Sanches da Rocha (Grupo Informal organizado pela Entidade Associação de 

Rádio Comunitário do Assentamento Florestan Fernandes). 

 

• Desclassificar o fornecedor Cooperativa da Agricultura Familiar da Região do 

Caparaó Capixaba por não comprovar, através de Orgão Competente, que seu 

produto pode ser comercializado fora do município sede da empresa 

(Declaração do Orgão Competente, Municipal, Estadual ou Federal, de que o 

produto encontra-se devidamente registrado e inspecionado). 

 

• Declarar arrematante do item filé de tilápia, o fornecedor Coopram – 

Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins. 

 

Ficam os fornecedores dos itens filé de tilápia e polpa de frutas, notificados à 

apresentação das amostras no prazo de 02 (dois) dias úteis, para análise da Comissão 

Municipal de Inspeção de Produtos da Merenda Escolar de Iúna – COMIM. A amostra 
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deverá ser entregue no Setor de Vigilância Sanitária, conforme local e embalagens 

definido pelo item 06 do Edital. 

 

Abre-se o prazo de 02 (dois) dias úteis para eventual apresentação de recursos. 

 

 

Iúna/ES, 25 de fevereiro de 2021 – 14h30min. 

 

 

 

 

Renata Aparecida Arêas Amorim 

Presidente da CPL 

 

 

 

Edinéia da Costa Fernandes 

Membro da CPL 

 

 

 

Robson Gonçalves da Silva 

Membro da CPL 

 

 

 

 

 


