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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

 

Data 29/10/2020 Horário início: 08h00min 

Licitação /Modalidade 
CHAMAMENTO PÚBLICO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 

Nº 04/2020 
Nº 09/2020 
Nº 87/2020 

 
OBJETO: 
 

CREDENCIAMENTO de Produtor Rural, Agricultor Familiar, Associações ou Cooperativas da Agricultura Familiar visando a 
aquisição de Gêneros e Produtos Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinados à 
montagem de “kits merenda” distribuídos mensalmente aos alunos enquanto perdurar a Pandemia e preparação da Merenda 
Escolar para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com o Programa Nacional de Alimentação 
escolar - PNAE, no período de Setembro/2020 à Dezembro/2020. 

 
No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de 
Licitação, conforme Decreto Municipal nº 4522/2020.  Observando que a Licitação foi publicada em Diário Oficial dos 
Municípios de Santa Catarina, Site Municipal e Diário Oficial da União no dia 15/09/2020 a fim de ampla divulgação. Protocolou 
envelopes o seguinte produtor rural:  
 

Data Prot. Credenciante CNPF/MF DAP 

26/10/2020 206 GUSTAVO MONSORES KRUMMENAUER 051.963.639-20 SDW0051963639200206200102 

 
Iniciada a sessão os membros da CPL rubricaram os envelopes de habilitação e proposta, os quais encontravam-se 
devidamente lacrados. Em seguida foi aberto o envelope de habilitação do produtor rural acima relacionado, analisados todos 
os documentos e rubricados por todos os membros da CPL, onde foi constatado que o mesmo deixou de apresentar o item 
4.1.2.1.3. Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação 
Escolar com a assinatura de todos os agricultores participantes (conforme modelo Anexo IV). Sendo assim, foi aberto o 
envelope de proposta e verificado que o documento do item 4.1.2.1.3. estava incluso no envelope errado, porém também não 
apresentou o item 5.1.1.1.1. “A discriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme especificações e 
condições do Anexo I, com todas as informações requeridas devidamente preenchidas e assinado”. Ainda, ressalta-se que o 
produtor rural enviou documentos para se credenciar ao item 3 “geleia de morango” o qual não possui quantidades disponíveis 
para credenciamento, conforme depreende-se da última ata de sessão pública, publicada no Site Oficial do Município em 
01/10/2020, disponível no seguinte link: 
https://www.itapoa.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/18669/codLicitacao/170494, onde a Chamada Pública 
encontra-se encerrada/homologada por não haver mais nenhum item disponível para credenciamento. Portanto, o produtor 
rural acima citado não foi credenciado. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta ata 
assinada por todos os presentes. 
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