
Ata de Sessão Pública de Recebimento dos Envelopes e Abertura dos Envelopes de Documentos de
Habilitação

Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2020, às 14h15min, na Sala de Abertura de Licitações no Edifício da

Prefeitura Municipal. na Rua Caramuru. número duzentos e setenta e um (271). Centro, em Pato Branco - PR.
reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria n.' 251/2021. que

subscrevem a presente Ata, para promover o recebimento dos envelopes de Documentos de Habilitação

(envelope 01) e Prajeto de Vendas (envelope 02) e efetuar a abertura dos Envelopes de Documentos de
Habilitação referente aa Edital de Chamada Pública número 02/2021. que tem por abjeto a aquisição de

géneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural para a destinação mínima de

30% (trinta por cento) dos recursos recebidos através do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)
atendendo aos alunos matriculados na rede municipal de educação básica pública, cumprindo os

mandamentos da Lei Ro 11.947/2009 e 13.987/2020, e da Resolução n' 02, de 09 de abril de 2020 e

Resolução n' 06, de 08 de maio de 2020. Encerrado o prazo para a entrega dos envelopes, verificou-se que

apresentaram propostas:
APTIDÃO : '4/diva Garbossa sem

representantes 0.Ande/a C/judia Zanafa sem representantes Fab/o Garbossa, sem representantes Gera/do

./osé Piada representado por Geraldo José Piaial Gerson rosé Zoom/ffa, representado por Cassio Rafael
Piaial /d///o Ca/garotão - sem representantes cose /Vares de .A/me/da representado por José Nunes de

Almeidal K/ona Ma/fa 7Jecher de O//ve/ra, sem representantes Va/ent/n P/aia representado por Valentin

Piaial Vender/el Presa representado por Vanderlei Presas Para os
FAMÍLIA Cooperam/va .Amperense dos Produtores

de Vinho -- C00PEV7 -- Vladimir Pelissaril Cooperam/va Centra/ de Produção e Comera/a/ização da

Agricu/fura Fama/iar So//daria do Oeste do Parada - S/SC00PI.AF, Antõnio Natalino Gonçalvesl

Cooperam/va dos Agrfcu/fores Fam//lares de Pato Branco, sem representantes Cooperar/va dos
Pequenos Agricultores de Videira e lomerê - COPAVIDI, sem representarxte\Cooperativa dos Produtores

Orgânicos e .Agroeco/óg/cos do Sudoeste do Paraná - C00PERVERED.A representada por Ginásio
Bernsl C00PERV7VE - Cooperativa de Sucos e .A//menfos de Vero, sem representante. Iniciou-se a
sessão verificando-se a regularidade da apresentação dos envelopes n' l e n' 2. A seguir, procedeu-se a
abertura dos Envelopes n' 1 - Documentos de Habilitação. Todos os Documentos contidos nas envelopes

foram rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes presentes. Após a análise da
documentação a Comissão Permanente de Licitação verificou que a C00PERV7VE - Cooperativa de Sucos
e .4/imensos de Vero deixou de apresentar a Ata de Posse contida no item 7.1.2, "c" e a Licença Sanitária

exigida no item 7.1.2. "m" do editall .Ande/a C/aud/a Zanafa deixou de apresentar a prova de regularidad?'

com a fazenda Municipal solicitada no item 7.1.1, "d" e a Licença Sanitária exigida no item 7.1.2. "e" do editall
Fab/o Garbossa deixou de apresentar a prova de regularidade com a fazenda Municipal solicitada no item
7.1.1. "d" e a Licença Sanitária exigida no item 7.1.2, "e" do editall /d///o Ca/garoffo deixou de apresentar a

prova de regularidade com a fazenda Municipal solicitada no item 7.1.1. "d" e a
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item 7.1 .2. "e" do editall i4/dllzdBqrbb$sa detxotr'dr apresentar a prova de regularidade com a fazenda

Municipal solicitada no item 7.11uaW$' a Licença Sanitária exigida no item 7.1.2, "e" do editall Kiona Ma/fa

7fecher de O//ve/ra apresentou DAP física incompleta sem apresentação de seu extratol Cooperam/va dos
Pequenos .Ag//cu/fores de Wde/ra e /omerê - COP.4V7D/ deixou de apresentar os documentos solicitados

no item 7.1.2. subitens "c" - Cópia autenticada do Estatuto e Ata de Posse da atual diretoria da entidade,

registrada no órgão competente, as certidões negativas de falência, concordata e recuperação judicial

solicitadas nos subitens "j" e "k" e as declarações solicitadas nos subitens "h" e "o", ainda, apresentou a Prova

de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos Federais e a Divida Atava da União) e Seguridade

Social (INSS). exigida no subitem "d" vencida e a declaração solicitado no subitem "i" com informações

faltantes.A Cooperam/va dos .Agr/cu/fores Fama/lares de Pato Branco apresentou DAP jurídica incompleta

sem apresentação de seu extrato e possui divergências de endereços entre o Estatuto Social e a Licença
Sanitária, assim, será realizada diligências para esclarecimentos. Considerando item 7.2 do edital, ficam as

licitantes NOTIFICADAS para a regularização dos documentos acima citados em até DO/S D/.AS U7E/S
contados da publicação desta Ata. Decorrido o prazo e após a apresentação dos documentos, se houver, será

emitido o resultado de habilitação e será aberto o prazo recursal de direito das proponentes. Nada mais

havendo a tratar, foi redigida a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da

Comissão Permanente de Licitação e representantes das proponentes preselltes.

COMISSÃOPERMANENTEDELIÇ!:!AÇAQ \ \ . . .\q\
Mariane Aparecida Martineflo - Presidente

Liciane Cristina Puttkamer-- Membro

Eduardo José Grezele -- Membro

REPRESENTANTES

Antõnio Natalino Gonçalves.

Cassio Rafael Piada

Gerando José Praia

Ginésio Berns

rosé Nunes de Almeida..!b.

va/enfim Pfala \ Ma''..e.c zá-c

Vanderlei Presa li{(2..l,n.IÁg.zl. D.I'L Íi!!!:a=:L:a.

Vladfmfr Pelissa. .
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