
 

 

PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

Chamamento Público nº 003/2022/CPL/CCP 

Processo Administrativo nº 0982/2022/SEMAP 

Objeto: Celebração de Acordo de Cooperação com o Município de Cabixi, para destinação de 

Equipamentos (Distribuidor de calcário e adubo, Carreta agrícola hidráulico tipo basculante, 

Perfurador de solo hidráulico, Pulverizador agrícola de barra de 600 litros e Roçadeira hidráulica 

central e lateral) adquiridos através do Convênio n. 205/PGE-2021, para atender as necessidades 

dos pequenos produtores rurais a fim de fortalecer a agricultura familiar no município de 

Cabixi/RO. 

1. DA APRESENTAÇÃO 

1.1. O município de Cabixi publicou em 08 de setembro de 2022, em seu Portal da 

Transparência (www. cabixi.ro.gov.br), o Decreto n.º 174/2022, que dispôs sobre a comissão 

especial de seleção, análise e julgamento das propostas, destinada à execução dos 

procedimentos de chamamento público para seleção de organizações da sociedade civil sem 

fins lucrativos, para celebração de termo de colaboração, termo de fomento e/ou acordo de 

cooperação, nos termos da Lei Municipal n.º 1.077, de 09 de agosto de 2019.  

1.2. Este parecer visa analisar os aspectos gerais estabelecidos no Edital de Chamamento 

Público nº 003/2022, publicado na Edição 3327, do Diário Oficial dos Municípios do Estado 

de Rondônia no dia 14 de outubro de 2022. 

2. OBJETO 

2.1. O presente Chamamento Público tem por finalidade a celebração de acordo de 

cooperação com o Município de Cabixi, para atender as necessidades dos pequenos 

produtores rurais a fim de fortalecer a agricultura familiar no município de Cabixi/RO, com a 

destinação de Equipamentos adquiridos através do Convênio n. 205/PGE-2021, conforme 

descrito abaixo: 

LOTE N.º 001 

Item Descrição Quant. 

1 DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBO, com capacidade para 5.500 

kg, equivalente técnico ou de melhor qualidade e superior, sistema 

mecânico, com pneus novos, com caçamba de metal, com fundo dosador, 

com garantia de fábrica. Tombamento: 18.200 

01 

2 CARRETA AGRÍCOLA HIDRÁULICA, equivalente técnico ou de melhor 

qualidade e superior, basculante com 2 eixos e 4 rodas com no mínimo 6 

toneladas, com caçamba de aço de capacidade mínima de 8 metros cúbicos, 

com pistão hidráulico de dupla função, com sistema de desarme e rearme, 

através de trava de segurança. Tombamento: 18.111 

01 
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3 PERFURADOR DE SOLOS HIDRÁULICO, com broca 9, 12 e 18 

polegadas, equivalente técnico ou de melhor qualidade e superior, engate 

no terceiro ponto, com regulagem de altura, e caixa redutora, cardã rotativo 

e regulagem para nivelamento. Tombamento: 18.069 

01 

4 PULVERIZADOR AGRÍCOLA DE BARRAS, equivalente técnico ou de 

melhor qualidade e superior, com capacidade mínima de 600 I, barras com 

bico, espaçamento mínimo de 50 cm, barras mínimo de 14 m, barramento 

resistente com sistema de proteção e batente acionado pelo sistema 

hidráulico do trator, tanque reservatório em polietileno virgem com 

proteção contra raios ultravioletas, bomba de pistão e membranas 

resistente, permitindo o trabalho com produtos corrosivos e adubação 

líquida. Tombamento: 18.144 

01 

5 ROÇADEIRA HIDRÁULICA CENTRAL E LATERAL, equivalente 

técnico ou de melhor qualidade e superior, com largura de corte 1,50 m, 

com 2 facas, tipo acoplamento Cat II, rotação das facas 1000 RPM, largura 

total 1,80 m, peso máximo 450 Kg, compatível com trator de capacidade 85 

cv. Tombamento: 18.036 

01 

3. DA METODOLOGIA 

3.1. A análise em questão avaliou o conjunto de documentos tratados no envelope nº 1, dos 

documentos de habilitação, de caráter eliminatório e no envelope nº 2, da proposta, de caráter 

classificatório, levando-se em consideração a experiência da Organização da Sociedade Civil 

(OSC), a capacidade técnica expressa pela elaboração do Plano de Trabalho para a execução 

de metas e projeto técnico.  

4. DA SESSÃO PÚBLICA  

4.1. A abertura do presente Chamamento Público se deu em sessão pública, aos dezoito dias 

do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, a partir das 09h00min, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cabixi, sito na av. tamoios nº 

4031, com a apresentação dos envelopes de habilitação e proposta pelas Organizações da 

Sociedade Civil (OSC):  

I. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA LINHA SETE – 

ARCABPAM - CNPJ: 15.893.068/0001-14 

II. ASSOCIAÇÃO DOS SUINOCULTORES DE CABIXI – ASSUINOCAB – 

CNPJ: 26.656.899/0001-99 

4.2. A proponente I. ARCABPAM, apresentou os documentos comprobatórios da 

capacidade jurídica, idoneidade financeira, regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista 

conforme previsto no presente edital de chamamento público pelo seu envelope nº 1, 

habilitando-a para a continuidade do certame, ou seja, avaliação do envelope nº 2, conforme 

dispõe o Item n.º 5. do edital. 



 

 

4.3. A proponente II. ASSUINOCAB, apresentou envelope aberto e a mesma consta na lista 

de Associações inadimplente da SEMAP, e foi considerada inabilitada.                                   

5. DOS PESOS E NOTAS 

5.1. Conforme o disposto no subitem 6.6 do edital, os pesos e notas da associação foram 

calculados de acordo com o quadro respectivo ao lote. 

5.2. Em análise da proposta apresentada fora constatado que a Associação dos Produtores 

Rurais da Linha Sete – ARCABPAM, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º: 15.893.068/0001-14, 

habilitada para o presente chamamento, obteve a seguinte pontuação: 

ITEM CRITÉRIO PONTUAÇÃO OBTIDA 

1 Número de Produtores diretamente atendidos. 17 

2 Local adequado para armazenamento do trator e 

equipamentos. 

20 

3 *Estrutura física da Associação. 15 

4 Contratos de comercialização firmados com mercados 

atacado/varejista ou local 

0 

5 Parceria da entidade com outras instituições, órgãos, 

entidades, devidamente comprovada. 

2 

6 ** Apresentação de indicadores para acompanhamento e 

avaliação dos resultados das ações, propostos no Plano de 

Trabalho e Projeto Técnico. 

10 

                                                         Soma total dos pontos:                      64 

6. DO RESULTADO FINAL 

6.1. De acordo com os pesos e notas obtidos pela associação, em análise aos documentos 

apresentados no envelope nº 2, a comissão de chamamento público – CCP, no uso das suas 

atribuições regimentais e após a deliberação, torna público o Resultado Definitivo do edital de 

Chamamento Público, conforme abaixo:  

ENTIDADE CLASSIFICADA POSIÇÃO PONTUAÇÃO 

ARCABPAM – Associação dos Produtores Rurais da Linha 

Sete 
1ª 64 

7. CONCLUSÃO 

7.1. Conclui-se que para este chamamento público a Associação dos Produtores Rurais da 

Linha Sete – ARCABPAM, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º: 15.893.068/0001-14, entidade 

supra referenciada, respeita os requisitos preestabelecidos e está apta a firmar o Acordo de 

Cooperação com o Município de Cabixi – RO. 

7.2. A gestora desta parceria será a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária – 

SEMAP, formalizada na assinatura do Acordo de Cooperação. 



 

 

7.3. O referido Acordo de Cooperação será acompanhado pela Comissão de Monitoramento 

e Avaliação, nomeada pelo Decreto Municipal nº 121, de 29 de junho de 2022, o qual rege 

sobre suas atribuições.  

Cabixi – RO, 25 de novembro de 2022. 

É o parecer: 

 

 

 

Allison Maicon Bento Pretto 
Presidente CCP 

 

Alessandro de Souza Oliveira 
Membro da CCP 

Ana Lucia Prado Amorim  

Membro da CCP 

Elizangela Fidelis Cruz 
Membro da CCP  

Aderino Martins Alves 
Membro da CCP 

Diogo Antunes 
Membro da CCP 

 


