
 

 

 

ATA DE JULGAMENTO CONSTANDO RESULTADO PRELIMINAR 

REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove com início do 

recebimento das propostas às oito horas e finalização do recebimento às oito e 

trinta do período matutino, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Mangueirinha, na Rua Dom Pedro II, 1060, bairro Centro, deu-se início ao 

recebimento das Propostas dos interessados em participar do Chamamento 

Público nº 001/2019 que tem por finalidade “a seleção de propostas para a 

celebração de parceria com o Município de Mangueirinha, através da Secretaria 

Municipal de Administração, por meio de Termo de Colaboração, para a 

consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a 

transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil (OSC)” 

através da Comissão de Seleção instituída pela Portaria nº 004/2019 que possui 

como esteio a Lei Federal Nº 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei 

13.204 de dezembro de 2015,  e o Decreto Municipal Nº 150, de 24 de março de 

2017. Protocolado o recebimento dos envelopes lacrados conforme previamente 

estabelecido em edital e posteriormente abertas duas propostas: a primeira que 

manifestou-se para concorrer à Proposta 2, denominada “Atendimento à 

população Indígena residente na Aldeia Paiol Queimado da Reserva Indígena do 

Município de Mangueirinha” apresentada pela Associação de Produtores 

Indígenas do Paiol Queimado de Mangueirinha – APIPQ, CNPJ 30.146.883/0001-

03 com o seguinte número de Protocolo 1672 tendo como Requerente ALESSIO 

DE JESUS HONÓRIO e a segunda que manifestou-se para concorrer à Proposta 

1 denominada “Fortalecimento da agricultura indígena familiar e coletiva e 

Desenvolvimento social da comunidade” apresentada pela Associação de 

Produtores indígenas de Mangueirinha – APROIMA, CNPJ 07.310.496/0001-49 

com o seguinte número de Protocolo 1673 tendo como Requerente FERNANDO 

ANASTACIO. Posteriormente, a Comissão de Seleção analisou ambas as 

propostas e deu o seguinte parecer: 

Para o Projeto 1 do Edital que apresentou-se a Associação de Produtores 

indígenas de Mangueirinha – APROIMA, observou-se: Grau pleno de atendimento 

ao critério (A) somando 4,00 (quatro) pontos; Grau pleno de adequação ao 

critério (B) somando 4,00 (quatro) pontos; Grau pleno da descrição ao critério 

(C) somando 4,00 (quatro) pontos; totalizando então, 12,00 (doze) pontos. 

Devido ao pleno atendimento e por não haver concorrentes, a Associação de 

Produtores indígenas de Mangueirinha – APROIMA mantém-se qualificada para 

aplicar a sua proposta ao Projeto 1. 

Para o Projeto 2 do Edital que apresentou-se a Associação de Produtores 

Indígenas do Paiol Queimado de Mangueirinha – APIPQ, observou-se: Grau pleno 

de atendimento ao critério (A) somando 4,00 (quatro) pontos; Grau pleno de 

adequação ao critério (B) somando 4,00 (quatro) pontos; Grau pleno da descrição  



 

 

ao critério (C) somando 4,00 (quatro) pontos; totalizando então, 12,00 (doze) 

pontos. Devido ao pleno atendimento e por não haver concorrentes, a Associação 

de Produtores Indígenas do Paiol Queimado de Mangueirinha – APIPQ mantém-

se qualificada para aplicar a sua proposta ao Projeto 2. 

Concluída então a etapa de análise, a ordem de classificação e o resultado 

PRELIMINAR é o seguinte:  

Para o Projeto 1: Primeira e única colocada: Associação de Produtores indígenas 

de Mangueirinha – APROIMA;  

Para o Projeto 2: Primeira e única colocada: Associação de Produtores Indígenas 

do Paiol Queimado de Mangueirinha – APIPQ. 

Constou-se ainda o não comparecimento de demais concorrentes.  

Findados os trabalhos previstos para este dia em edital, a Comissão de Seleção 

data e assina a presente Ata.  

Não havendo mais assuntos a serem tratados encerrou-se a presente reunião às 

dezesseis horas do mesmo dia.  

 

Mangueirinha, 16 de julho de 2019.  
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