
ATA  N.º 02 DO EDITAL Nº 15/2017 – CHAMADA PÚBLICA 

 

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às 07h30min, na Sala de Reuniões, 

localizada no Centro Administrativo Municipal de Agudo – Avenida Tiradentes nº. 1625, nesta cidade 

de Agudo – RS, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo Decreto nº. 003/2017 

de 02 de janeiro de 2017, composta pelos Srs. CLÓVIS FERNANDO FICK – Presidente, CLAIR 

LISANDRA WILHELM – Secretária e MAGDIEL DICKOW – Membro, para procederem ao 

julgamento do recurso interposto, em 08/06/2017, pelo Grupo Formal Cooperativa da Agricultura 

Familiar de Ivorá (Coopivorá) – DAP SDW0948805500011711160821, referente à Chamada Pública, 

Edital nº. 15/2017, de 17/05/2017, que trata do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura 

familiar para a alimentação escolar, sob a alegação de que o Grupo Formal Torri & Torri Ltda – ME, 

com CNPJ nº 14.789.447/0001-04, sediado em Silveira Martins/RS, não se enquadra nem em 

Cooperativa e nem em Associação, sendo uma Microempresa Ltda. Ainda, alega que mesmo tendo 

Dap Jurídica, é considerada uma Unidade de Produção Individual, não podendo competir com 

Cooperativas, que são Grupos Formais. Após, foi oportunizado prazo para contra-razões ao Grupo 

Formal Torri & Torri Ltda – ME, sendo que foi encaminhada resposta em 13/06/2016. Após análise, 

verificou-se que a Resolução nº 26/2013, do FNDE, em seu Art. 20, §2º, refere “Considera-se 

chamada pública o procedimento administrativo voltado à seleção de proposta específica para 

aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e/ou Empreendedores 

Familiares Rurais ou suas organizações”. (Grifo nosso). Além disso, a Lei nº 11.326/2006, define o 

conceito de empreendedor familiar rural: “Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor 

familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 

simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 

(quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual mínimo da 

renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na 

forma definida pelo Poder Executivo; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011); 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família”. Ainda, a Resolução nº 04/2015, 

do FNDE, em seu Art. 25, §2º, define os Grupos Formais como: “III - os Grupos Formais 

(organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica)...”. 

Assim sendo, organizações detentoras de DAP Jurídica são consideradas Grupos Formais e não 

Fornecedor Individual, como alegado no recurso. Assim, diante dos fatos, a Comissão decide negar 

provimento ao recurso interposto, sendo que permanece inalterada a classificação do Grupo Formal 

Torri & Torri Ltda – ME. Nada mais havendo a tratar, a Comissão declarou encerrada a presente 

reunião e procedeu-se à assinatura da presente Ata.   
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