
y Í

Secretaria de Administração e Planejamento JNÍ
Prefeitura de
Joinville

Ata da reunião para recebimento e abertura dos invólucros, apresentados para a Chamada

Pública n° 397 /2021 dest inada à aquisição de gêneros alimentíc ios (carnes, ovos e
frios ) oriundos da Agricultura Familiar destinados à alimentação escolar dos a lunos

da rede municipal de ensino de Joinv ille . Aos 17 dias de novembro de 2021, às 9h05min,
reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de Administ ração e Planejamento, os

membros da Comissão de Licitação designada pela Portaria  n° 324/2021, composta por
Aline Mirany Ventur i Bussolaro, Cláudia Fernanda Müller e Cláudio Hildo da Si lva,  sob a

presidência da primeira, para recebimento e abertura dos invólucros. Inicialmente, destaca-
se que foram tomadas todas as  medidas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus

(COVID-19), conforme Decretos Municipa is e Estaduais, como a disponibilização de álcool
em gel na entrada da sala de licitações e na mesa principal. Foi promovido o distanciamento
entre os presentes, o uso obrigatório de máscara e a realização da aferição de temperatura

na entrada da sala. Regist ra-se ainda,  que esta sessão está sendo transmitida em vídeo e
áudio por meio do si te da Prefeitura, conforme Lei Municipa l n° 7.672/2014. Protocolaram
invólucros  os seguintes part icipantes:  Cooperat iva de Pequenos Agricultores  de Videi ra e

lomerê - COPAVIDI, Cooperativa dos Agricultores Rurais de Barra Velha COOPERBARRA,
Cooperativa dos Suinocultores do Caí Superior Ltda, Cooperativa Agrícola dos Produtores

de Joinville e Região - Coopaville, Cooperativa de Agricultores Familiares de Lebon Regis -
COOPERLAF, Cooperativa de Produtores Rurais de Ita jaí COOPERAR, e Cooperat iva de
Produção Agroindustrial de Schroeder. O Presidente da Comissão de Licitação rea lizou o

credenc iamento dos presentes  conforme item 3.2.4 do edi tal, cooperat ivas participantes e
seu respectivo representante: Cooperativa dos Agricultores Rurais de Barra Velha -
COOPERBARRA -Aline Francini da Silva -  CPF 061.905.579-02, Cooperativa de Produção

Agroindustrial de Schroede r -  Ja i r  Mendonç a - CPF 162.224.829-53 e Cooperativa de
Produtores Rurais de I ta ja í  -  COOPERAR - Ro ge r Krambec k - CPF 023.531.989-96.

Esteve acompanhando a sessão a servidora Sabine Jackelinne Leguizamon da Secretaria
de Administração e Planejamento. Inicialmente, registra-se que a Cooperativa de
Agricultores de Frutas e Verduras de Campo Alegre - COOPERVITA, protocolou dois

invólucros, contendo os documentos de habilitação e projeto de venda separadamente para

participação no certame às 9h03min e 9h04min, respectivamente, não atendendo ao
disposto no edital: "Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores
Individuais) deverão apresentar os documentos  para habili tação e Projeto de Venda no
período de 27/10/2021 até às  09h do d ia 17/11/2021 (. .)"; des te modo a Comissão de
Licitação não aceitou sua participação no certame e registra-se que os envelopes
permanecerão sob custódia da Comissão de L ic itação até a homologação do processo,

quando então ficarão disponíveis para devolução aos interessados no prazo máximo de até
10 (dez) dias úteis, após este prazo se não forem retirados serão destruídos. Os invólucros
dos participantes foram vistados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos
representantes. A Cooperativa de Produtores Rurais de Itajaí - COOPERAR apresentou dois

invólucros, contendo os documentos  de habilitação e projeto de venda separadamente.
Tendo em vista que os documentos deveriam ser apresentados em envelope único,
conforme i tem 3.2 do edital, a Comissão procedeu a abertura de ambos os invólucros, não

havendo prejuízo na sua participação. Deu-se prosseguimento à sessão com a abertura dos
invólucros contendo os documentos de habi li tação e proje to  de venda. Os documentos .1
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foram vistados pelos  membros  da Comissão e disponibilizados aos representantes para
vistas. Segue anexo a esta ata 01 (uma) folha de arguição. Por fim, a Comissão de Licitação

decide suspender a sessão para análise e julgamento dos documentos apresentados. Nada

mais a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.

"
Aline Mirany Vehturi Bussolaro Cláudia Fernanda Müller Cláudio Hildo da Silva

Presidente da Comissão Membro de Comissão Membro de Comissão

Representantes presentes na sessão:
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Joinville, 17 de novembro de 2021.

CHAMADA PÚBLICA n° 397/2021

Aquisição de gêneros alimentícios (carnes, ovos e frios) oriundos da Agricultura Familiar
destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino de Joinville.
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