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Izaldo Izidorio Batista Junior <licitacao3@portobelo.sc.gov.br>

Chamamento N°001/2020.
2 mensagens

Cooperativa Cooperlaf <cooperlaf@gmail.com> 19 de fevereiro de 2020 14:00
Para: licitacao3@portobelo.sc.gov.br

Boa Tarde!
      Somos uma coopera�va de agricultura familiar situada no meio oeste do estado de Santa Catarina no
município de Lebon Régis (COOPERLAF),nossos  associados produzem hortaliças, leite e temos fabrica
de panificados .
     Par�cipamos e atendemos vários municípios com merenda escolar em varias regiões do estando
inclusive no litoral e vale do Itajai, também atendemos diretamente a secretaria estadual de educação
fornecendo alguns de nossos produtos como panificados, suco etc.
     Essa semana vimos o edital da chamada pública Nº 001/2020 – FMEDUCA para o município de Porto
Bello e gostaríamos de estar par�cipando dessa chamada, porém nos surgiu uma dúvida nesse
chamamento fala em MENOR PREÇO POR ITEM, e segundo a Lei da Agricultura Familiar nº 11.326, de
24 de julho de 2006 e alterações, e enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF), não é por MENOR PREÇO POR ITEM  e sim dentro do
enquadramentos,poderão par�cipar deste Chamamento Público os Agricultores Familiares, Grupos
Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais cons�tuídos em coopera�vas
e/ou associações, detentores da Declaração de Ap�dão ao Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (DAP - Jurídica), nesse caso o processo licitatório é por classificação como está
descrito no Item 3.7 do chamamento público  Nº 001/2020 – FMEDUCA em cópia abaixo:
  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
 3.7.1 - Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos, conforme Resolução/FNDE/CD
nº 004/2015, em: Grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural,
grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País.
 3.7.2 - Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
 3.7.2.1 - o grupo de projetos de fornecedores locais (Município de Porto Belo) terá prioridade sobre os
demais grupos. 3.7.2.2 - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre
o do estado e do País. 
3.7.2.3 - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.
 3.7.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
3.7.3.1 - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 
3.7.3.2 - os fornecedores de gêneros alimen�cios cer�ficados como orgânicos ou agroecológicos,
segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
 3.7.3.3 - os Grupos Formais (organizações produ�vas detentoras de Declaração de Ap�dão ao
PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração
de Ap�dão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais
(detentores de DAP Física); Caso a En�dade Executora (EEx) não obtenha as quan�dades necessárias
de produtos oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas
com os projetos dos demais grupos. 
3.7.4 - No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior
porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de
sócios, conforme DAP Jurídica. 3.7.5 - Em caso de persis�r o empate, será realizado sorteio ou, em
havendo consenso entre as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a
serem adquiridos entre as organizações finalistas.

     Sendo assim gostaríamos de maiores esclarecimentos com relação a esse chamamento público se irá
ser publicado uma errata referente ao processo de seleção ou se irão cancelar esse Edital.
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     Certos Do atendimento dos senhores (as) aguardamos um retorno.

Obrigada.

-- 
Favor confirmar recebimento!

COOPERLAF - Cooperativa de Agricultores Familiares de Lebon Régis
CNPJ: 11.419.727/0001-24
Fone: 049 999103922

Izaldo Izidorio Batista Junior <licitacao3@portobelo.sc.gov.br> 19 de fevereiro de 2020 14:06
Para: Administracao - PMPB <administracao@portobelo.sc.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 

Izaldo Izidorio Batista Junior
Assessor de Licitações
Prefeitura Municipal de Porto Belo
Telefone: (47) 3369-4111 - Ramal 248


