
ATA Nº 1 – PRIMEIRA REUNIÃO DOS PRODUTORES RURAIS - AGRICULTURA 

FAMILIAR 

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, a partir das oito 

horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 

Turismo – SEMEC, sito a Rua Bororós, 3174, reuniram-se os produtores rurais do 

Município de Cabixi, para participarem da 1ª chamada pública do ano de dois mil e 

dezessete, para aquisição de produtos provenientes da Agricultura Familiar e 

empreendedor rural, atendendo assim o artigo 18 da Resolução CD/FNDE nº 

038/2009, que serão utilizados no preparo da merenda escolar, o presidente da 

comissão Cícero Aparecido da Silva, recebeu os envelopes 01 e 02 correspondente do 

chamamento público. Dando continuidade foi aberto o envelope 01 com a referida 

documentação: cópias de RG, CPF, DAP e declaração dos produtores, após análise 

da documentação, foi verificado que os 09 (nove) produtores presentes estão 

adequado com a documentação exigida, após essa análise foi destacado sobre a 

qualidade, o respeito no cumprimento das datas, períodos e prazo da aquisição, outro 

ponto foi à forma e ou passo a passo do processo burocrático para o devido 

pagamento dos produtos recebidos. Em seguida a servidora Lucilene Lopes Ferreira 

esclareceu outro ponto que é considerado a pesquisa de preços de mercado com pelo 

menos três empresas e calculado obtendo-se a média de preços para aquisição dos 

produtos, prosseguindo o chamamento foi aberto o envelope 02 contendo a relação 

dos produtos e projeto de venda com os valores propostos pelos produtores, após 

uma negociação entre os produtores e a comissão,  foi definido os respectivos valores: 

alface R$ 7,20 banana R$ 3,18 cheiro verde R$ 9,50 couve R$ 10,00 mandioca R$ 

3,31 tomate R$ 4,43 abacaxi R$ 3,00, laranja e pocan R$ 2,99 melancia R$ 1,99 

melão R$ 4,98 mamão R$ 5,00 Abobora Madura R$ 2,25 Abobrinha Verde R$ 2,25  

Amendoim descascado R$ 10,99 Batata  doce R$ 2,80 Inhame Chinês R$ 6,00 

Pimentão R$ 3,25 Repolho R$ 2,19 Rúcula R$ 10,00  e em comum acordo com os 

presentes foi apresentado a tabela contendo os produtos, com o compromisso de 

repassar a lista de contatos dos produtores rurais, bem como a relação dos produtos a 

serem fornecidos por cada produtor.  

Relação de produtos  referentes a 1ª chamada pública (agricultura familiar) 

Item Produtos Qtd Produtor 
Qtd por 

produtor 
 V. Unit.   V. Total   

1 

Alface de primeira, 
regional. In natura, 
apresentando 
grau de 
maturação tal que 
lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 

500 

Maria 
Aparecida de 
Magalhães dos 
Santos 

250  R$   7,20  R$1.800,00  



transporte e a 
conservação com 
condições 
adequadas para 
consumo. Com 
ausência de 
sujeiras, parasitas 
e larvas, de 
acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

Airton  Antunes 
de Carvalho 

250  R$   7,20  R$1.800,00  

              

2 

Abacaxi  de 
primeira 
qualidade, 
regional, in natura, 
apresentado grau 
de maturação tal 
que lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 
parasitais e larvas, 
de acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

500 
Edinéia Dias 
Ferreira 

500  R$   3,00  R$1.500,00  

              

3 

Abobora Madura 
de primeira in 
natura 
apresentando 
grau de 
maturação tal que 
lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 
parasitas e lavar 
de acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

200 

Rosalvo 
Ferreira Meira 

50  R$   2,25   R$  112,50  

Gregório 
Nazião de 
Lima 

50  R$   2,25   R$  112,50  

Airton  Antunes 
de Carvalho 

50  R$   2,25   R$  112,50  

Irani Ferreira 
da Silva 

50  R$   2,25   R$  112,50  



              

4 

Abobrinha Verde 
de primeira in 
natura 
apresentando 
grau de 
maturação tal que 
lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 
parasitas e lavar 
de acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

100 
Rosalvo 
Ferreira Meira 

100  R$   2,25   R$  225,00  

              

5 

Amendoim 
descascado de 
primeira 
qualidade, 
regional, in natura, 
apresentado grau 
de maturação tal 
que lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 
parasitais e larvas, 
de acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

25 
Edinéia Dias 
Ferreira 

25  R$ 10,99   R$  274,75  

              

6 

Banana de 
primeira 
qualidade, 
regional, in natura, 
apresentado grau 
de maturação tal 
que lhe permita 

500 

Marliza de 
Souza 

125  R$   3,18   R$  397,50  

Paulo Feliciano 
de Souza 

125  R$   3,18   R$  397,50  



suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 
parasitais e larvas, 
de acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

Gregório 
Nazião de 
Lima 

125  R$   3,18   R$  397,50  

Rosalvo 
Ferreira Meira 

125  R$   3,18   R$  397,50  

              

7 

Batata  doce, de 
primeira 
qualidade, 
regional, in natura, 
apresentado grau 
de maturação tal 
que lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 
parasitais e larvas, 
de acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

250 

Irani Ferreira 
da Silva 

50  R$   2,80   R$  140,00  

Marliza de 
Souza 

50  R$   2,80   R$  140,00  

Rosalvo 
Ferreira Meira 

50  R$   2,80   R$  140,00  

Maria 
Aparecida de 
Magalhães dos 
Santos 

50  R$   2,80   R$  140,00  

Lindomar da 
Conceição 

50  R$   2,80   R$  140,00  

              

8 

Cheiro Verde de 
primeira, regional, 
in natura, 
apresentando 
grau de 
maturação tal que 
lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 
parasitas e larvas, 
de acordo com a 

48 

Marliza de 
Souza 

8  R$   9,50   R$    76,00  

Lindomar da 
Conceição 

8  R$   9,50   R$    76,00  

Maria 
Aparecida de 
Magalhães dos 
Santos 

8  R$   9,50   R$    76,00  

Gregório 
Nazião de 
Lima 

8  R$   9,50   R$    76,00  

Paulo Feliciano 
de Souza 

8  R$   9,50   R$    76,00  



resolução 12/78 
da CNNPA. 

Airton  Antunes 
de Carvalho 

8  R$   9,50   R$    76,00  

              

9 

Couve folhas de 
primeira, regional, 
in natura, 
apresentando 
grau de 
maturação tal que 
lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 
parasitas e larvas, 
de acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

250 

Marliza de 
Souza 

50  R$ 10,00   R$  500,00  

Maria 
Aparecida de 
Magalhães dos 
Santos 

50  R$ 10,00   R$  500,00  

Irani Ferreira 
da Silva 

50  R$ 10,00   R$  500,00  

Paulo Feliciano 
de Souza 

50  R$ 10,00   R$  500,00  

Gregório 
Nazião de 
Lima 

50  R$ 10,00   R$  500,00  

              

10 

Inhame Chinês de 
primeira 
qualidade, 
regional, in natura, 
apresentado grau 
de maturação tal 
que lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 
parasitais e larvas, 
de acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

50 

Paulo Feliciano 
de Souza 

25  R$   6,00   R$  150,00  

Airton  Antunes 
de Carvalho 

25  R$   6,00   R$  150,00  

              

11 

Laranja e Pocã  
de primeira 
qualidade, 
regional, in natura, 
apresentado grau 
de maturação tal 

498 
Rosalvo 
Ferreira Meira 

166  R$   2,99   R$  496,34  



que lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 
parasitais e larvas, 
de acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

Airton  Antunes 
de Carvalho 

166  R$   2,99   R$  496,34  

Marliza de 
Souza 

166  R$   2,99   R$  496,34  

                

12 

Mamão  de 
primeira 
qualidade, 
regional, in natura, 
apresentado grau 
de maturação tal 
que lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 
parasitais e larvas, 
de acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

500 

Marliza de 
Souza 

250  R$   5,00  
 

R$1.250,00  

Airton  Antunes 
de Carvalho 

250  R$   5,00  
 

R$1.250,00  

              

13 

Mandioca de 
primeira 
qualidade, 
regional, in natura, 
apresentado grau 
de maturação tal 
que lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 

196 

Maria 
Aparecida de 
Magalhães dos 
Santos 

28  R$   3,31   R$    92,68  

Marliza de 
Souza 

28  R$   3,31   R$    92,68  

Lindomar da 
Conceição 

28  R$   3,31   R$    92,68  

Irani Ferreira 
da Silva 

28  R$   3,31   R$    92,68  

Airton  Antunes 
de Carvalho 

28  R$   3,31   R$    92,68  

Paulo Feliciano 
de Souza 

28  R$   3,31   R$    92,68  



parasitais e larvas, 
de acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

Rosalvo 
Ferreira Meira 

28  R$   3,31   R$    92,68  

              

14 

Melancia de 
primeira 
qualidade, 
regional, in natura, 
apresentado grau 
de maturação tal 
que lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 
parasitais e larvas, 
de acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

1500 

Irani Ferreira 
da Silva 

375  R$   1,99   R$  746,25  

Lindomar da 
Conceição 

375  R$   1,99   R$  746,25  

Marliza de 
Souza 

375  R$   1,99   R$  746,25  

Maria 
Aparecida de 
Magalhães dos 
Santos 

375  R$   1,99   R$  746,25  

              

15 

Melão de primeira 
qualidade, 
regional, in natura, 
apresentado grau 
de maturação tal 
que lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 
parasitais e larvas, 
de acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

500 

Maria 
Aparecida de 
Magalhães dos 
Santos 

250  R$   4,98  
 

R$1.245,00  

Gregório 
Nazião de 
Lima 

250  R$   4,98  
 

R$1.245,00  

              

16 

Pimentão de 
primeira 
qualidade, 
regional, in natura, 
apresentado grau 

18 

Maria 
Aparecida de 
Magalhães dos 
Santos 

6  R$   3,25   R$    19,50  



de maturação tal 
que lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 
parasitais e larvas, 
de acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

Irani Ferreira 
da Silva 

6  R$   3,25   R$    19,50  

Gregório 
Nazião de 
Lima 

6  R$   3,25   R$    19,50  

              

17 

Repolho de 
primeira 
qualidade, 
regional, in natura, 
apresentado grau 
de maturação tal 
que lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 
parasitais e larvas, 
de acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

500 

Irani Ferreira 
da Silva 

250  R$   2,19   R$  547,50  

Lindomar da 
Conceição 

250  R$   2,19   R$  547,50  

              

18 

Rúcula de 
primeira 
qualidade, 
regional, in natura, 
apresentado grau 
de maturação tal 
que lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 

96 

Maria 
Aparecida de 
Magalhães dos 
Santos 

16  R$ 10,00   R$  160,00  

Gregório 
Nazião de 
Lima 

16  R$ 10,00   R$  160,00  

Irani Ferreira 
da Silva 

16  R$ 10,00   R$  160,00  

Marliza de 
Souza 

16  R$ 10,00   R$  160,00  

Airton  Antunes 
de Carvalho 

16  R$ 10,00   R$  160,00  



parasitais e larvas, 
de acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

Paulo Feliciano 
de Souza 

16  R$ 10,00   R$  160,00  

              

19 

Tomate de 
primeira 
qualidade, 
regional, in natura, 
apresentado grau 
de maturação tal 
que lhe permita 
suportar a 
manipulação, o 
transporte e a 
conservação em 
condições 
adequadas para o 
consumo. Com 
ausência de 
sujidades, 
parasitais e larvas, 
de acordo com a 
resolução 12/78 
da CNNPA. 

500 
Irani Ferreira 
da Silva 

500  R$   4,43  
 

R$2.215,00  

 

Não tendo mais nada a tratar, encerra-se a presente ata que segue assinada por 

todos. 

 

________________ 

Cicero Aparecido da Silva 

Presidente: 

___________________ 

Antonio Lima Fidelis  

Membro 

____________________ 

Maria Antonia da Silva  

Membro 

_____________________ 

Vera Lucia Vieira Solidera 

Membro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


