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INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Maringá, 06 de fevereiro de 2018  

 

A 

Comissão de analise e julgamento da chamada pública 

 

Ref.: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

                                COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERERVAS, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ  09.076.213.0001-71, com sede na 

Estrada Pitanga, lote 176 D, km 02, Distrito de Iguatemi, CEP 87.103-970, Municipio 

de Maringá – Paraná, por seus representantes legais, infra-assinados, vem interpor 

                                RECURSO ADMINISTRATIVO 

                                Contra o resultado e a classificação de outrem, com as seguintes 

ponderações 

a) O critério de pontuação sobre a localidade da Cooperativa, com índice de 50% 

+ 1 de agricultores familiares do local sobre a quantidade do total do quadro 

social, dá uma notação especial da metrópole em detrimento à região 

metropolitana, às pequenas cidades circunvizinhas. Se no momento ocorra 

dificuldade na correção, fica a sugestão aos novos editais. 

b) Outro critério determinante para classificação, que expulsou nossa participação 

na região metropolitana de Maringá. Classifica a entidade com maior % de 

DAP, daí a nossa fragilidade com relação algumas entidades co-irmãs, a 

exemplo da COAFAN e COMAFRUT, de Mandaguaçú e Marialva 

respectivamente, com a intervenção de alguns funcionários públicos do Estado 

do Paraná, autarquia denominada EMATER, a qual temos orgulho e total 

respeito, acaba mais por nos prejudicar que ajudar, estamos falando em 

centenas de produtores que estarão excluídos totalmente de comercializar 

seus produtos na merenda escolar este ano. São profissionais que se bem 

preparados poderiam ser instrumento planejado de desenvolvimento social, 

desenvolvimento da agro industrialização, fortalecimento da agricultura familiar, 
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invés ficam co-administrando, com atitudes duvidosas. Temos exemplo de DAP 

jurídica que um mês antes do edital, estava com 84 % de DAP ativa, na data 

do Edital a mesma estava com 100% de DAP ativa. Tentamos por diversas 

vezes ao longo de vários anos criar um ambiente harmônico, onde todos teriam 

seu espaço. 

c) Que esta comissão, calcule com exatidão a quantidade de produtos dos itens, 

principalmente sucos e panificados de acordo com o projeto apresentado x  

produtores/com licenças apresentadas, pois é sabido que a adesão de novos 

produtores que não estejam referenciados, venham a ajudar no cumprimento 

das cotas contratadas. Em resumo se tal entidade tem como exemplo 10 

produtores com habilitação técnica para produção de pães, poderá entregar 

R$200.000,00 ou seja participação a quantidade em kg correspondente. 

             

 

                     Sem mais para o momento pedimos encarecidamente que nos 

ajude pelo menos,o mínimo necessário para nossa Cooperativa  caminhar ao 

longo deste ano de 2018. 

 

 

                          

                             Atenciosamente..... 

 

  

                            Maria Aparecida Fagan Cervantes 

                            Presidente  

 

 

 

 


