Ata da 1ª chamada pública
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta
minutos, na sala da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Prefeitura Municipal de
Cachoeira de Minas, situada na Praça da Bandeira, nº 276 – Centro, nessa cidade, se reuniram, a
nutricionista SHANYLE HÉLEN RAMOS, a representante da EMATER – MG (Entidade
Articuladora do Projeto), MARIA LÚCIA COUTINHO TAVARES, os produtores, MARIA DE
FÁTIMA NASCIMENTO OLIVEIRA – CPF 009.905.376-41, JOSÉ FERNANDES BARBOSA – CPF
182.087.798-14, GILVAN NAZARET DE FARIA – CPF 627.517.356-49, BENEDITO ISAAC DA
SILVA – CPF 457.054.296-49 e SILMARA APARECIDA CUSTÓDIO PEREIRA – CPF
037.948.606-75 para a 1ª (primeira) Chamada Pública de aquisição de gêneros alimentícios para
o fornecimento da alimentação escolar. A nutricionista começou ressaltando a importância da
produção local, e a necessidade de se ampliar a variedade de produtos para a merenda escolar. A
necessidade de se gastar, no mínimo os 30% do PNAE, com a agricultura familiar e foram
explanadas as exigências apresentadas em lei. Fez uso da palavra a extencionista da Emater
Maria Lúcia Coutinho Tavares sobre a produção de legumes, olericolas e frutas que deverão ser
produzidas pela agricultura familiar; Também ressaltou que não pode comprar produção fora da
propriedade para entregar no setor da merenda escolar. Falou da importância de dar treinamento
para as merendeiras e que todos devem procurar o escritório local da Emater para orientações.
Foi apresentado o projeto de venda do grupo informal, DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF),
Cadastramento de matrícula CEI, prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do
domicilio e a cópia de CPF de cada fornecedor. Foram analisados os projetos de venda e
comparando com a cotação realizada nos comércios da cidade. Todos os preços ficaram dentro
da média. O cronograma com data e horário de entrega será definido posteriormente, com
divulgação antecipada aos agricultores, assim que for definida a data de retorno presencial das
aulas. Caso não haja retorno breve, os produtos serão usados para a elaboração de Kits aos
alunos. O produtor Benedito Isaac da Silva fornecerá banana prata (R$3,79). O produtor José
Fernandes Barbosa fornecerá feijão (R$7,38) e berinjela (R$3,34). A produtora Maria de Fátima
Nascimento Oliveira fornecerá vagem (R$8,07), cheiro verde (R$1,99), batata doce (R$5,72),
inhame (R$6,39), espinafre (R$3,16), couve picada (8,08), brócolis (R$3,72), mandioca
descascada (R$3,99), abóbora moranga (R$3,57). O produtor Gilvan Nazaret de Faria fornecerá
cenoura (R$3,27), beterraba sem folhas (R$3,99), chuchu (R$4,09), alface (R$1,95). O produtor
Braz Augusto Pereira fornecerá repolho (R$3,97), batata lavada (R$5,37), tomate (R$6,24), cebola
(R$4,59), mugango (R$3,91), abobrinha caipira (R$2,57) e mandioquinha (R$7,79). O item
Maracujá não apresentou fornecedor. Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, que após
lida e achada conforme, será assinada por todos. Cachoeira de Minas, 24 de Fevereiro de 2021.

