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Ata de Sorteio para Desempate entre Proponentes Classificados na Chamada  

Pública nº 002/2017 

 

Ao trigésimo primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às dez horas reuniram -

se os membros designados para proceder ao sorteio para desempate entre proponentes 

classificados na Chamada Pública nº 002/2017, em cumprimento à Resolução CD/FNDE 

nº 26/13, Resolução CD/FNDE nº 04/15 e ao item 9.11 do Edital que prevê: “em caso de 

persistência de empate, será realizado sorteio para definição da rotatividade de contratação 

e fornecimento, ou, em havendo consenso entre as partes, poderá optar-se pela divisão no 

fornecimento dos grupos de alimentos e/ou municípios”. Considerando que os proponentes 

– Associação dos amigos da Alemoa – AMOA e Associação de Produtores da Agricultura 

Familiar de Siqueira Campos – APAFASC não entraram em consenso em relação ao 

atendimento dos municípios de Carlópolis, Tomazina, Guapirama, Quatiguá e Joaquim 

Távora, procedeu-se ao sorteio para definir qual proponente fará o atendimento em cada 

município. Participaram dessa sessão de sorteio os seguintes membros da Comissão de 

Análise e Julgamento, Angelita Avi Pugliesi, Daniele Cristina Simião, e as funcionárias do 

Fundepar Noemi Beatriz Grünhagen e Maria Clara de Oliveira. Não houve 

comparecimento de nenhum dos proponentes para a realização do sorteio.  

Os nomes das duas Associações foram registrados e conferidos por todos os presentes 

em duas cédulas para sorteio. Realizado o sorteio, a Associação dos Amigos da Alemoa 

foi contemplada com os municípios de Carlópolis, Guapirama e Joaquim Távora, e a 

Associação de Produtores da Agricultura Familiar de Siqueira Campos foi contemplada 

com os municípios de Tomazina e Quatiguá. Após encerrada a sessão, assinam a Ata 

todos os presentes. 
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Os originais encontram-se assinados. 


