
   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
           SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

          GABINETE DA SECRETÁRIA

  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/10/26.873
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
ASSUNTO: CHAMADA PÚBLICA n° 002/2013
OBJETO:  Fornecimento  parcelado  de  gêneros  alimentícios,  hortifrutigranjeiros  da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar/ PNAE. 

DECLARAÇÃO DE ITEM FRACASSADO, ITENS DESERTOS, HOMOLOGAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e ao disposto
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 combinado com o art. 8º, inciso II e art.
9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13, resolvo:

1.  INFORMAR que  a  Comissão  Permanente  de  Chamada  Pública  declarou
FRACASSADO o item 43, por ser cotado quantidade parcial e único item em que o
fornecedor sagrou-se vencedor, tornando-se inviável seu fornecimento em virtude da
distância (Estado do Espírito Santo) e DESERTOS os itens 02, 13, 27, 36, 38, 41, 42,
44, 48, 49, 50, 53, 55 e 56, por não lograr interessados na apresentação de propostas.
2. HOMOLOGAR a Chamada Pública nº 002/2013, referente ao objeto em epígrafe.

3. ADJUDICAR  o objeto às cooperativas e associações abaixo relacionadas, para os
itens indicados, com os respectivos preços unitários entre parênteses e valores totais,
conforme segue:
- COAGROCAMP  -  COOPERATIVA  AGROPECUÁRIA  FAMILIAR  DE  NOVA
CAMPINA para os itens  03 (4,53)  06 (6,98),  07 (3,87),  08 (5,94),  11 (1,91),  16
(2,10) 20 (2,82), 22 (3,33), 23 (2,70), 24 (3,43), 26 (1,43), 30 (2,08), 31 (5,38), 34
(5,70), 46 (1,40) e 52 (2,00), no valor total de R$ 1.197.654,71 (um milhão, cento e
noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos).
-  COOPERATIVA  AGROPECUÁRIA  DE  PRODUTOS  SUSTENTAVEIS  DO
GUAPIRUVU - COOPERAGUA para os itens 39 (1,30) e 40 (1,80), no valor total de
R$ 248.242,80 (duzentos e quarenta e oito mil,  duzentos e quarenta e dois reais e
oitenta centavos).
-  COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ENTRE SERRAS E AGUAS para o

item  17 (1,45),  17 ORGANICO  (1,94),  47 (1,78),  54 ORGANICO  (17,95),  57
(4,60), 58 (1,78), 58 ORGANICO (2,55) e 59 ORGANICO (3,99), no valor total de
R$ 121.673,21 (cento e vinte e um mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e
um centavos).
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 -  COOPERHORT  -  COOPERATIVA  DOS  PRODUTORES  RURAIS  E  AGRO
FAMILIAR para o item 01 (2,85), no valor total de R$ 39.996,90 (trinta e nove mil,
novecentos e noventa e seis reais e noventa centavos).

-  AGROPET  –  ASSOCIAÇÃO  DO  DESENVOLVIMENTO  AGROPECUÁRIO  DE
TAQUARIVAI para os itens 01 (2,85), 04 (3,70), 05 (3,35), 14 (2,00), 15 (1,90), 18
9,50), 19 (2,50), 21 2,35), 25 (0,90), 28 (2,20) 29 (4,50), 33 1,85), 35 (5,65), 37
(2,60), no valor total de R$ 346.819,35 (trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e
dezenove reais e trinta e cinco centavos).
- COOPERATIVA CENTRAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - CCPRA
para os itens  09 (2,35) e  10 (3,58),  12 (6,41),  17 (1,63),  32 (3,55),  45 (1,44)  47
(2,27),  51 (3,65),  58 (2,27),  59 (4,00),  no valor total  de R$ 155.287,57 (cento e
cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).
4. AUTORIZAR a despesa a favor das Cooperativas abaixo relacionadas, conforme
segue:

- COAGROCAMP  -  COOPERATIVA  AGROPECUÁRIA  FAMILIAR  DE  NOVA
CAMPINA, no valor total de R$ 1.197.654,71 (um milhão, cento e noventa e sete mil,
seiscentos  e  cinquenta  e  quatro  reais  e  setenta  e  um centavos),  devendo  onerar
dotação orçamentária do exercício de 2014.
-  COOPERATIVA  AGROPECUÁRIA  DE  PRODUTOS  SUSTENTAVEIS  DO
GUAPIRUVU – COOPERAGUA, no valor total de R$ 248.242,80 (duzentos e quarenta
e  oito  mil,  duzentos  e  quarenta  e  dois  reais  e  oitenta  centavos),  devendo  onerar
dotação orçamentária do exercício de 2014.
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ENTRE SERRAS E AGUAS, no valor
total de R$ 121.673,21 (cento e vinte e um mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte
e um centavos), devendo onerar dotação orçamentária do exercício de 2014.
-  COOPERHORT  -  COOPERATIVA  DOS  PRODUTORES  RURAIS  E  AGRO
FAMILIAR, no valor total de R$ 39.996,90 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e
seis reais e noventa centavos), devendo onerar dotação orçamentária do exercício de
2014.
-  AGROPET  –  ASSOCIAÇÃO  DO  DESENVOLVIMENTO  AGROPECUÁRIO  DE
TAQUARIVAI,  no  valor  total  de  R$  346.819,35  (trezentos  e  quarenta  e  seis  mil,
oitocentos  e  dezenove  reais  e  trinta  e  cinco  centavos), devendo  onerar  dotação
orçamentária do de 2014.
-  COOPERATIVA  CENTRAL  DE  PRODUÇÃO  RURAL  E  ABASTECIMENTO  -
CCPRA, no valor total de R$ 155.287,57 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e
oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), devendo onerar dotação orçamentária
do de 2014.
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Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formalização
de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato.

2. ao Departamento de Apoio à Escola desta Secretaria, para as demais providências.
Campinas, 27 de dezembro de 2013.

SOLANGE VILLON KOHN PELICER
Secretária Municipal de Educação
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