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ATA 

Ao sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10h00min, na Sala 

de Licitações do Centro Administrativo Municipal, a Comissão de Licitação nomeada pela 

Portaria nº. 025/2021 que designou Elisandra Soares Machado Nunes e demais membros 

da comissão, para dar continuidade ao Credenciamento para a Chamada Publica Edital nº 

001/2021, processo administrativo 19029/2021. Cujo objeto é o credenciamento de 

fornecedores para posterior aquisição de gêneros alimentícios 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. CARNES. Revendo os atos 

anteriores ficou constatado que após abertura de prazo de diligência conforme ata lavrada 

em sessão pública ocorrida no dia 29/11/2021, os autos foram enviados ao setor de nutrição 

escolar da Secretaria Municipal de Educação para análise da documentação enviada pela 

empresa Cooperativa dos Suinocultores do Caí Superior Ltda, CNPJ 

91.360.420/0001-34, visto que o projeto de venda estava com valores incorretos. A 

empresa cumpriu o prazo para apresentação da proposta corrigida, conforme edital, 

e após análise da Secretaria Municipal de Educação, Sra. Danielle Falkenbach, a 

empresa foi declarada HABILITADA AO CREDENCIAMENTO para os itens 01, 02, 03 e 

06. Os itens 04 e 05 restaram DESERTOS. Os autos serão encaminhados à Procuradoria 

Geral do Município para parecer final e ao Sr. Prefeito Municipal para homologação ou não 

do certame. Nada mais a registrar em ata a Sra. 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 Sra Presidente, demais membros da comissão. 

 

                                    

______________________________________ 
Elisandra Soares Machado Nunes – Matr. 92860 

Presidente CPL. 
 
 
 

______________________________________ 
Aline Jacques – Mat 7189 

Membro CPL. 


