PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE APOIO À ESCOLA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/10/35.548
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
ASSUNTO: CHAMADA PÚBLICA n° 003/2014
OBJETO: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, da Agricultura
Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/ PNAE.
REVISÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA
A Comissão Permanente de Chamada Pública, da Secretaria Municipal de Educação, em face
dos elementos constantes do processo administrativo, em virtude da Cooperativa Cooper Org
declinar do fornecimento do item 36, morango, decide por rever o Resultado de julgamento de
habilitação e Projeto de Venda, publicado no DOM, edição de 04/05/2015, para:
1. RETIFICAR o julgamento conforme segue:
Onde se lê:
4) DECLARAR fracassados os itens 20 e 39, a saber: O item 20, por ter sido inabilitada a
COOPERAGRO, única cooperativa a apresentar proposta. O item 39, por ter sido único item em
que o fornecedor sagrou-se vencedor, tornando-se inviável seu fornecimento em virtude da
distância, além de ser o único fornecedor a apresentar proposta para este item.
Leia-se:
4) DECLARAR fracassados os itens 20, 36 e 39, a saber: O item 20, por ter sido inabilitada
a COOPERAGRO, única cooperativa a apresentar proposta. O item 36, em virtude da
Cooperativa Cooper Org ter declinado, por não ter condições de atender e o item 39, por ter
sido único item em que o fornecedor sagrou-se vencedor, tornando-se inviável seu
fornecimento em virtude da distância, além de ser o único fornecedor a apresentar proposta
para este item.
2. RATIFICAR as demais decisões do julgamento de habilitação publicado no DOM edição de
04/05/2015.
3) FIXAR prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de recursos, nos termos do item 9 do
edital.
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Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, na Avenida Anchieta nº
200 – 9º andar, sala 9 – Campinas - SP, das 09h às 12h e das 14h às 16h.
Campinas, 06 de maio de 2015.
Ciente. Publique-se.

SOLANGE VILLON KOHN PELICER
Secretária Municipal de Educação
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