
INSTITUTO BEEVA

ATA DA REUNIÃO PARA SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM APICULTURA SUSTENTÁVEL NO SEMIÁRIDO ALAGOANO NO ÂMBITO DO TERMO

DE FOMENTO/MAPA – PLATAFORMA + BRASIL Nº 920698/2021, no Estado de Alagoas, nos temas constantes

do Termo de Referência 003/2022.

Às 10 horas do dia 20 de maio de 2022, reuniram-se no escritório do Instituto Beeva, Jatyr Oliveira Holanda

Porto - diretor financeiro do Instituto Beeva, Thayanne Andressa Tenorio da Silva Rech - membro do conselho

fiscal do Instituto Beeva e Laurenio Gomes dos Santos Júnior - membro do conselho fiscal do Instituto Beeva,

para a seleção das propostas recebidas relativas ao Processo Seletivo Instituto Beeva/MAPA - Termo de

fomento/MAPA – plataforma + Brasil nº 920698/2021 - 003/2022 de contratação de empresa especializada

na prestação de serviços em assistência técnica em apicultura sustentável no semiárido alagoano. das

atividades executivas para atuação no Termo de fomento/MAPA – plataforma + Brasil nº 920698/2021, no

Estado de Alagoas, em conformidade com o Termo de Referência nº 003/2022, visando à escolha da empresa

candidata que melhor atendesse aos requisitos descritos no referido termo de referência. Jatyr Oliveira Holanda

Porto presidiu a reunião, dando início à avaliação das propostas comerciais recebidas. Foram enviadas

Propostas Comerciais por 3 (três) instituições, consideradas aptas pelo Instituto Beeva para executarem a

atividade prevista, quais sejam: a empresa Efetiva Consultoria e Projetos LTDA; a empresa AW de Oliveira

Assessoria Pecuária; e a empresa Matriz Consultoria Rural. Na avaliação do processo foram considerados, além

do preço oferecido, os aspectos técnicos do acervo de cada Entidade proponente, estando todas tecnicamente

aptas para a referida execução. A empresa Efetiva Consultoria e Projetos LTDA apresentou a proposta de menor

preço no valor global de R$207.495,80 (duzentos e sete mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta

centavos). Como encaminhamento da reunião, ficou decidido que essa empresa deveria ser imediatamente

consultada quanto à possibilidade de formalização do Contrato correspondente para início das atividades, tão

logo este processo seletivo seja homologado pela Diretora Presidente do Instituto Beeva. Havendo

concordância deverá ser ratificado à empresa Efetiva Consultoria e Projetos LTDA que não poderá haver

qualquer redução das atividades constantes no TdR 003/2022. Nada mais havendo a tratar sobre o assunto, se

mandou lavrar esta ata, que segue assinada por todos os presentes à reunião, membros do Instituto Beeva, em

quantas vias se fizer necessário.

Marechal Deodoro, 20 de maio de 2022.
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