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ATA 

Ao vigésimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10h00min, 

na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal, perante a Comissão de Licitação 

nomeada pela Portaria nº. 025/2021 que designou Elisandra Soares Machado Nunes e 

demais membros da comissão, para proceder ao ato recebimento e abertura dos Envelopes 

de Habilitação de Credenciamento para a Chamada Publica Edital nº 001/2021, processo 

administrativo 19029/2021. Para dar continuidade ao processo de credenciamento de 

fornecedores para posterior aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis 

diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º 

do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resoluções do FNDE relativas ao PNAE. NÃO 

PERECÍVEIS. Revendo os atos anteriores ficou constatado que após abertura de prazo de 

diligência conforme ata lavrada em sessão pública ocorrida no dia 24/11/2021, os autos 

foram enviados ao setor de nutrição escolar da Secretaria Municipal de Educação para 

análise da documentação, projeto de venda e amostras. No dia 26/11/2021 os autos 

retornaram à Comissão de Licitação com parecer emitido pelas servidoras técnicas 

municipais, nutricionistas Danielle Falkenbach. Ana Claudia Spolavori e Magda Edinger de 

Souza Bozzetto. De acordo com o parecer a comissão de licitação declara HABILITADOS 

AO CREDENCIAMENTO: Para o item 02 – Feijão Preto- Cooperativa de Produção e 

Consumo Familiar Nossa Terra Ltda, CNPJ 05.047.086/0001-21, para o item 03 – Leite 

de Vaca UHT Integral - Cooperativa Mista Campos de Viamão Ltda, CNPJ 

19.834.864/0001-37 e para o item 04 – Leite em Pó Integral - Cooperativa de Produção e 

Consumo Familiar Nossa Terra Ltda, CNPJ 05.047.086/0001-21. Abre-se o prazo 

recursal de 02 (dois) dias úteis. No caso de não haver recurso, os autos serão 

encaminhados à Procuradoria Geral do Município para parecer final e ao Sr. Prefeito 

Municipal para homologação. Nada mais a registrar em ata o Sr. Presidente encerrou a 

reunião ás 10h40 min. E para constar eu ___________________Carla de Matos Affonso, 

Matrícula 7198, Membro CPL, digitei a presente ata que depois de lida e aprovada será 

assinada por mim, pela Sr (a). Presidente, demais membros da comissão e licitantes 

presentes. 

                                    

______________________________________ 
Elisandra Soares Machado Nunes – Matr. 92860 

Presidente CPL. 
 
 

______________________________________ 
Aline Jacques – Mat 7189 

Membro CPL. 


