
 

 

Ao Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Canoinhas/SC, nomeados 

através da portaria nº 120/2019. 

 

 

 

 

 

Chamada Pública nº 002/2019 

 

RECURSO/DENÚNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL DE SCHROEDER – 

COOPER SCHROEDER,  CNPJ nº 12.463.731/0001-52, com sede Estrada Duas Mamas, nº 2925, Bairro 

Duas Mamas, cidade de Schroeder – Santa Catarina, neste ato representado(a) por PRESIDENTE JAIR 

MENDONÇA, portador (a) da Cédula de  Identidade RG nº 148048 SSP/SC, CPF nº 162.224.829-53, 

nos termos do Estatuto Social, vem respeitosamente a Vossa Senhoria, requerer averiguações e 

providências acerca de irregularidades nos fatos abaixo formulado, em face de: 



 

 

 

COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERÊ - 

COPAVIDI, CNPJ nº 08.971.433/0001-04. 

 

DOS FATOS E DO DIREITO: 

 

A Cooperativa de Pequenos Agricultores de Videira e Iomerê - COPAVIDI, foi 

vencedora de diversos itens no chamamento público 002/2019 da Prefeitura Municipal de Canoinhas. 

Ocorre que após a análise pormenorizada da documentação foi constatado que a Cooperativa de 

Pequenos Agricultores de Videira e Iomerê - COPAVIDI, apresentou no projeto de venda algumas 

possíveis irregularidades. As irregularidades apresentadas é que irão entregar produtos, que não 

fazem parte das suas produções e/ou região onde o produto não é produzido, conforme abaixo será 

relatado. 

Os cooperados que se questionam quanto a sua possibilidade de entrega dos 

produtos são os seguintes: 

Cooperado CPF DAP Produto Município 

Agostinho Andres 004.586.719-40 SDW0004586719400508190204 Suco de Maracujá 

Integral 

Tangará/SC 

Lauri Boesing  807.458.309-00 SDW0807458309000204180953 Suco de Maracujá 

Integral 

Tangará/SC 

Marcel Erinaldo Pasch 099.258.119-29 SDW0099258119291402170914 Banana Comum Schroeder/SC 

Laercio Bariviera 019.031.619-59 SDW0027686919250608191041 Banana Comum Tangará/SC 

Gilso Coelho do Rosário 000.157.199-01 SDW0000157199010305190232 Banana Prata Tangará/SC 

Grasiela Panceri 053.583.119-63 SDW0053583119632101190954 Banana Prata Pinheiro Neto/SC 

 

Ocorre que os cooperados/produtores, não possuem fabricação de suco de 

maracujá e/ou não possuem em suas propriedades produção de Banana. 

Sendo que um dos cooperados Marcel Erinaldo Pasch é de Schroeder, mesma 

cidade da COOPERSCHOEDER, e não é de conhecimento público na cidade, que o cooperado produza 

Banana, fato este que levanta dúvidas quando as informações trazidas pela COPAVIDI. 



 

 

Neste sentido é importante destacar a legislação pertinente a agricultura 

familiar, perante ao PRONAF e ao PNAE. 

PORTARIA Nº 523, DE 24 DE AGOSTO DE 2018 

Disciplina a emissão de declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP). 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO,no uso das atribuições conferidas pelo inciso II do artigo 3º do Decreto nº 8.865, de 29 de 

setembro de 2016, inciso II do artigo 35 do Anexo I do Decreto nº 8.889 de 26 de outubro de 2016; 

inciso I do §1° do artigo 1º da Portaria da Casa Civil nº 1.390, de 8 de julho de 2016, resolve: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta Portaria estabelece as condições e procedimentos gerais para a emissão da 

declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). 

Art. 2º Para os fins desta Portaria considera-se: 

I - Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA) - o conjunto de indivíduos composto por 

família que explore uma combinação de fatores de produção, com a finalidade de atender a própria 

subsistência e a demanda da sociedade por alimentos e por outros bens e serviços, e que resida no 

estabelecimento ou em local próximo a ele, e ainda: 

a) morem na mesma residência; 

b) explorem o mesmo estabelecimento, sob gestão estritamente da família; e, 

c) dependam da renda gerada pela Unidade Familiar de Produção Agrária, seja no 

estabelecimento ou fora dele. 

II - Família - unidade nuclear composta por 1 (um) ou mais indivíduos, eventualmente 

ampliada por outros que contribuam para o rendimento ou que tenham suas despesas atendidas pela 

UFPA; 



 

 

III - Agregados - pessoas ligadas por laços de parentesco que não integrem a família e 

demais pessoas que contribuam e/ou se beneficiem da renda gerada pela UFPA e que habitem a 

mesma residência da família; 

IV - Estabelecimento - unidade territorial, contígua ou não, à disposição da UFPA, sob as 

formas de domínio ou posse admitidas em lei; 

V - Empreendimento familiar rural - forma associativa ou individual da agricultura familiar 

instituída por pessoa jurídica, admitidos os seguintes arranjos: 

VI - Imóvel agrário - área contínua, qualquer que seja a sua localização, destinada à 

atividade agrária; e 

VII - Atividade Agrária - atividade humana de cultivo de vegetais e de criação de 

animais, exploração extrativa vegetal e animal desenvolvida em perímetro urbano ou rural, bem 

como o beneficiamento e comercialização da produção. 

VIII - declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) - instrumento utilizado para identificar e 

qualificar as Unidades Familiares de Produção Agrária (UFPA) e suas formas associativas organizadas 

em pessoas jurídicas; 

IX - DAP Principal - Utilizada para identificação e qualificação da Unidade Familiar de 

Produção Agrária (UFPA); 

 

Assim sendo é definido na Portaria que atividade agrária compreende cultivo, 

exploração extrativa vegetal, bem como o beneficiamento e comercialização da produção. 

 

Trata ainda sobre as características que devem acompanhar a DAP: 

Art. 3º A DAP, registrada na base de dados da Subsecretaria de Agricultura Familiar, 

constitui instrumento hábil de identificação dos agricultores familiares e suas organizações, e 

apresenta as seguintes características: 

I - Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA): 



 

 

a) unicidade - a Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA) deve ter apenas uma única 

DAP principal ativa; 

b) dupla titularidade - a partir da união estável ou casamento civil, a DAP deve 

obrigatoriamente identificar cada um dos responsáveis pela Unidade Familiar de Produção Agrária 

(UFPA), sem hierarquização nessa titularidade; 

c) validade - 1 (um) ano, a contar da data de emissão; 

d) origem - vinculada ao município do estabelecimento da Unidade Familiar de 

Produção Agrária (UFPA); e 

e) identificação com a produção agrária podendo a atividade agrária ser desenvolvida 

em ambiente rural ou urbano. 

(...) 

§ 2° A DAP é voluntária e os dados necessários para sua emissão são fornecidos 

unilateralmente pelo interessado, o que não impede o Poder Público, a qualquer tempo, de 

confrontar os dados e elementos apresentados e promover os atos e diligências necessários a 

apuração da sua veracidade, e se for o caso, promover o respectivo cancelamento. 

§ 3° A emissão da DAP é gratuita não podendo os emissores credenciados cobrarem 

quaisquer custas pela sua emissão. 

§ 4° Fica garantido ao pretenso beneficiário, independentemente de filiação ou 

associação a qualquer dos emissores credenciados de caráter privado, obter gratuitamente o 

documento de DAP em qualquer ente público emissor. 

§ 5° O documento de DAP da UFPA e do Empreendimento Familiar Rural emitido até a 

presente data permanecerá ativo por até seis meses, independentemente da sua validade atual. 

§ 6° Cabe ao pretenso beneficiário, quando solicitado, apresentar documentação 

necessária e pertinente à emissão da DAP. 

§ 7° A não apresentação das informações solicitadas ao pretenso beneficiário pelo 

agente emissor impedirá o acesso à DAP. 

 



 

 

Desta feita, a DAP física deve vir acompanhada de comprovação quando a 

produção e comercialização do produto, cabendo ao ente público, caso entenda necessária, requerer 

diligência, a fim de comprovar as informações apresentadas. 

Sabendo que a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE, trata a agricultura familiar como uma de suas diretrizes prioritárias, como é destacado na Lei 

nº 11.947/2009: 

Art. 1º Para efeitos desta Lei, entende-se por alimentação escolar todo 

alimento oferecido no ambiente escolar, independente de sua origem, 

durante o período letivo. 

Art.2º São diretrizes da alimentação escolar: 

(...) 

V – o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição 

de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e 

preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores 

familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de 

remanescentes quilombos; 

 

E ainda trata, ao tratamento nos processos licitatórios: 

 

 Art. 8º É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios repassar 

os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE, no valor per capita fixado 

no art. 38, inciso II desta Resolução, às UEx. das escolas de educação básica 

pertencente à sua rede de ensino, observado o disposto nesta Resolução.  

§1º No caso da operacionalização do programa na forma prevista no caput, o 

Estado, Município e Distrito Federal deverão assegurar a estrutura necessária 

para:  

I – a realização do devido processo licitatório e/ou aquisição de gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor Familiar Rural, 



 

 

conforme a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e art.14 da Lei nº 

11.947/2009; 

 

(...) 

Art. 20 A aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE deverá ser realizada 

por meio de licitação pública, nos termos da Lei nº 8.666/1993 ou da Lei 25 nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, ou, ainda, por dispensa do procedimento 

licitatório, nos termos do art. 14 da Lei nº 11.947/2009. 

§1º Quando a EEx. optar pela dispensa do procedimento licitatório, nos 

termos do art. 14, §1º da Lei nº 11.947/2009, a aquisição será feita mediante 

prévia chamada pública.  

§2º 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. 

 

A lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública, trata que os agentes públicos pratiquem atos a fim de apurar 

supostas irregularidades, consoante se depreende da leitura de seu art. 3º: 

 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 



 

 

Contudo, ao passo que no presente certame traz consigo supostas 

irregularidades, que se não sanadas, podem comprometer a disputa, a Administração fica 

inviabilizada de analisar uma oferta extremamente vantajosa, impossibilitando até mesmo que OS 

AGRICULTORES DA REGIÃO possam ser selecionados para à contratação. 

Com efeito, o exame acurado do edital revela situação que merece urgente 

reparo pela autoridade administrativa responsável pelo julgamento da licitação. 

Nesse sentido, impende salientar à queima-roupa que as matérias-objeto do 

presente recurso são questões pacificadas no âmbito do Tribunal de Contas da União, cabendo 

lembrar que segundo a Súmula STF nº 347: 

 

[...] o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a 

constitucionalidade das leis e dos atos do poder público’ – podendo, assim, 

declarar a nulidade de qualquer ato e procedimento adotado em uma 

licitação que esteja em dissonância com seus preceitos, com a lei e, em 

especial com o art. 3°, § 1°, inciso I da Lei n° 8.666/93. [...] 

 

Sob esse enfoque, oportuno destacar que os certames licitatórios é assunto 

diuturnamente tratado pelo Tribunal de Contas da União, que em sua função maior de fiscalizador da 

atividade administrativa, já decidiu reiteradas vezes a respeito do assunto. 

 

ACÓRDÃO N° 105/2000 – TCU – Plenário AC-0105-20/00:“Assim, em suma, 

observamos que não foram suficientemente ilididos os questionamentos em 

tela, podendo-se concluir pela responsabilidade da presidente (como de 

todos os membros) da CLP, por agir de forma ao menos omissiva, permitindo 

que houvesse o direcionamento, os sobrepreços e o favorecimento 

questionados. Por isso, sujeita-se a responsável à multa prevista no art. 43, 

parágrafo único, da Lei n° 8.443/92, na proporção, opinamos, de 15% ( RI-TCU, 

art. 220, inc. III).” 



 

 

 

Nobre membros da comissão de licitação, utilizando-se do bom senso e do 

princípio da modicidade administrativa, que seja feita uma diligência acerca das informações trazidas. 

Com efeito, o exame acurado da documentação poderá revelar situação que 

merece urgente reparo pela autoridade administrativa, pois, caso confirmado as informações, cria 

óbice à própria realização da disputa, pela forma delineada no documento editalícios. 

Não se diga que a condução de licitações anteriores, nos mesmos moldes da 

atual, enseja a conclusão de que foram exitosas e dentro da legalidade. Nada justifica a perpetuação 

de condições viciadas em afronta total à legislação regente. Esta é a oportunidade – e dever – de 

corrigir as impropriedades detectadas, sob pena de responsabilização de quem lhes tenha dado 

causa. Que não se entenda como afronta, mas as informações trazidas nesse expediente são 

suficientes a fim de possibilitar dúvida quanto aos documentos apresentados pela COPAVIDI. 

 

DIANTE DO EXPOSTO, REQUER A VOSSA SENHORIA SEJA ACOLHIDA O 

PRESENTE RECURSO/DENUNCIA E, CONSEQUENTEMENTE, PROMOVIDA A 

DILIGÊNCIA E APURADA QUALQUER IRREGULARIDADE, DECIDIR, NOS TERMOS 

DO REQUERIMENTOS ABAIXO EXPOSTO: 

 

PEDIDOS: 

 

Que a COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERÊ - 

COPAVIDI, seja INABILITADA do certame licitatório, caso comprove alguma irregularidade e/ou 

ilegalidade nos documentos apresentados com o edital e com a legislação vigente; 

 

Ad cautelam, requer: 

 



 

 

Que a referida denúncia, caso comprovado as dúvidas apresentadas, seja 

encaminhada ao Ministério Público Federal, por se tratar de verba do PNAE – Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, para que tomem as providências que sejam necessárias; 

 

Que no mesmo sentido, a referida denúncia seja encaminha ao Tribunal de 

Contas da União, por se tratar de verba do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, para 

que tomem as providências que sejam necessárias; 

 

Neste termos, 

Pede e espera deferimento. 

 

Canoinhas, 13 de janeiro de 2020. 

 

 

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL DE SCHROEDER – COOPER SCHROEDER 

CNPJ nº 12.463.731/0001-52 

PRESIDENTE JAIR MENDONÇA 


