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Ata 19/2019 PMN – Abertura de Proposta

Aberto o certame as quatorze horas do dia vinte de maio de dois mil e dezenove, na
sala da Secretária da Administração e logística, com a presença da comissão
permanente nomeada pela portaria nº 474 de oito de fevereiro de dois mil e dezenove
para abertura dos envelopes das propostas da Chamada Pública nº 19/2019 PMN,
cujo objeto é Chamada Pública para credenciamento de organizadores da agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural nos termos da lei federal nº 11.947/2009 e
resolução do FNDE nº 26/2013 e nº 04/2015 visando a aquisição de gêneros
alimentícios para composição da alimentação escolar dos alunos das unidades de
ensino fundamental, infantil e creches, através da Secretaria Municipal de Educação
de Navegantes/SC, para o ano de 2019, com a participação da Associação dos
Produtores Orgânicos do Planalto Vale do Itajaí e Litoral - ECOFRUTAS representada
por Vili Valiati, Cristiane Moser de Souza Nascimento, Magali de Souza, Irene Lourenço
Blázios, Valério Moser, Cleber Moser, Adriana De Andrade Moura, Jessica Gazaniga
Chaves e Johnatam Patricio. Foram abertos os envelopes das propostas e verificou que
a Cooperativa da Agricultura Orgânica e Familiar Recanto da Natureza - COOPAFREN
apresentou valor unitário acima do valor unitário do edital, sendo desclassificada,
importante mencionar que o edital não previa os 30% dos produtos orgânicos. A
Cooperativa de Agricultores Familiares de Lebon Regis - COOPERLAF e a Cooperativa
Regional Auriverde - AURIVERDE foram desclassificadas no item 16, conforme sessão
anterior. As demais propostas cumpriram com o requisito do edital. Abre-se prazo
para recurso. Momento em que encerra a sessão.
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