
 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

CHAMADA PUBLICA N.º. 001/2020 

PROCESSO ADM Nº. 0707/2020 

 

Excelentíssimo senhor 

Prefeito Municipal ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD - JACIARA-MT. 

 

Com relação à Chamada Pública n.º 001/2020, que tem por objeto: “Aquisição de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para atender a 

demanda dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino do Município de 

Jaciara-MT”, conforme cumprimento estabelecido pela Lei n.º 11.947/2009 e Resolução 

CD/FNDE n° 38/2009, com solicitação formulada através do Ofício n.º 431/2018, de 

16/08/2018, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, protocolizado 

nesta Prefeitura sob o n.º 0707/2020, sendo autorizado pelo Prefeito Municipal de Jaciara, Sr. 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD em 11/10/2018. Assim, conforme relatado nas 

Atas anteriores, após a habilitação dos seguintes Agricultores Familiares 1º: ENIO FRANCO 

CAZADEI, portador do RG n.º 10105689 SJ/MT e do CPF n.º 550.708.331-20; 2º: 

ASCOP - ASSOCIAÇÃO CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE AGRICULTORES 

FAMILIARES, detentora do CNPJ nº 23.040.383/0001-27, neste ato representado pelo 

Sr. João Paulo Mattos Moura, portador do RG n.º 1094236-0 SSP/MT e do CPF n.º 

689.544.501-30, 3º: LUIZ HUMBERTO FELICI CASADEI, portador do RG n.º 

2775428-6 SSP/MT e do CPF n.º 064.176.211-97; 4º: CÉSAR LUIZ DOS SANTOS, 

portador do RG n.º 1219081-0 SSP/MT e do CPF n.º 948.163.361-68; 5º PAULO 

ANGELO DE LIMA, portador do RG n.º 8157730 e do CPF n.º 535.099.191-49, neste 

ato representado pelo Sr. Emerson Luiz de Lima, portador do RG nº 815772 e do CPF 

nº 535.099.001-20, deu-se início a terceira fase desta licitação, que é a de exame e julgamento 

da proposta. Após analisada e rubricada pelos membros da comissão e pelos Agricultores 

Familiares, procedeu-se ao exame da proposta dos Agricultores ENIO FRANCO 

CAZADEI, ASCOP - ASSOCIAÇÃO CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE 

AGRICULTORES FAMILIARES, LUIZ HUMBERTO FELICI CASADEI, que podem 

atender ao objeto desta Chamada Pública, apresentando as documentações exigidas no 

referido edital. A Comissão Permanente de Licitação resolve credenciar aos Agricultores 

ENIO FRANCO CAZADEI, ASCOP - ASSOCIAÇÃO CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE AGRICULTORES FAMILIARES, LUIZ HUMBERTO FELICI 

CASADEI, CÉSAR LUIZ DOS SANTOS, PAULO ANGELO DE LIMA junto a 

Prefeitura Municipal de Jaciara e ao FNDE, atendendo assim, a todos os requisitos exigidos 

no edital. Dessa forma, fora anunciado o resultado, o agricultor ENIO FRANCO CAZADEI 

atenderá aos itens: 3 e 4, perfazendo o valor global de R$ 5.100,00 (Cinco mil e cem reais), 

conforme as descrições, os valores e os quantitativos dispostos no Projeto de Venda integrante 

deste Processo; a associação ASCOP - ASSOCIAÇÃO CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE AGRICULTORES FAMILIARES atenderá aos itens: 7, 8, 9, 10, 

11, 14, 15, 16 e 17, perfazendo o valor global de R$ 102.970 reais); LUIZ HUMBERTO 

FELICI CASADEI atenderá aos itens: 5, 12 e 18, perfazendo o valor global de R$ 4.950,00 

(Quatro mil, novecentos e cinquenta reais); CÉSAR LUIZ DOS SANTOS atenderá aos 

itens: 2, 3 e 6, perfazendo o valor global de R$ 12.297,00 (Dezesseis mil, duzentos e noventa 

e sete reais) e PAULO ANGELO DE LIMA atenderá ao item: 13, perfazendo o valor global 

de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), conforme as descrições, os valores e os 

quantitativos dispostos no Projeto de Venda integrante deste Processo. 



Relata-se por oportuno que não compareceram interessados para atendimento de todo o 

quantitativo disposto no edital, desta forma, não há como aplicar o disposto no § 4º, art. 18, da 

Resolução Nº 038/09 do FNDE, verbis:  

 

§ 4º Na análise das propostas e na aquisição, deverão ser priorizadas 

as propostas de grupos do município. Em não se obtendo as 

quantidades necessárias, estas poderão ser complementadas com 

propostas de grupos da região, do território rural, do estado e do país, 

nesta ordem de prioridade. 
 

Desta forma, será comunicado à Secretaria Municipal de Educação para que a mesma faça a 

análise dos itens remanescentes, bem como a readequação das planilhas e assim solicite a 

abertura de novo processo licitatório para atendimento do restante dos quantitativos. 

Após ser anunciado o resultado, os membros desta Comissão Permanente de Licitação 

consultou a todos, sendo aprovado o credenciamento por unanimidade. Estabelece-se, 

finalmente, que o presente processo: 1º - receberá o devido parecer da Assessoria Jurídica da 

Prefeitura: 2º - encaminhará o resultado a autoridade superior que concordando emitirá e 

publicará nos meios oficiais de publicação. E nada mais havendo a ser tratado, esta Comissão 

da por encerrada esta Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. 

S.m.j. este é o nosso Parecer. 

 

 

  Jaciara-MT, 10 de janeiro de 2020. 

 

 

 

MARCOS VINÍCIUS DE JESUS ABRAHÃO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 


