
 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IPIRA 
 

ATA Nº 001/2021 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - PMI 
 

Aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2021, as 14h:00min na sede da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IPIRA, reuniram-se os membros da Comissão de Avaliação do Termo 

de Colaboração Designada pelo Decreto 064/2021, de 03 de março de 2021, para 

abertura da Documentação referente ao Chamamento Público nº 001/2021, para 

celebração de Termo de colaboração com Entidades dotadas de personalidade 

jurídica de Direito Privado. Protocolaram envelopes para esta Chamada Pública, de 

acordo com o que  determina o disposto nos itens 4 do edital e seus respectivos sub 

itens, as Entidades que irão firmar Termo de Cooperação de acordo com a proposta e 

recursos orçamentários: Associação de Produtores Rurais e Agropecuaristas Vale do 

Rio do Peixe, sob CNPJ 05.869.827/0001-50 de Linha São Luiz, interior, Associação 

de Produtores Rurais e Agropecuaristas Unidos Venceremos, Sob CNPJ 

05.255.544/0001-18; de Linha Putinga, interior; Associação de Produtores Rurais e 

Agropecuaristas Campo e Lavoura, CNPJ 07.043.850/0001-16, Linha Capelinha, 

interior; Associação de Produtores Rurais e Agropecuaristas de Filadélfia, CNPJ 

04.871.032/0001-13, Linha Filadélfia,  interior, deste município. Nenhuma 

Entidade/Associação se fez representar a esta Chamada Pública. Após a análise dos 

protocolos a Comissão passou para a abertura dos envelopes da Documentação e 

Propostas das Entidades presentes. Os documentos das Entidades/Associações 

participantes estão de acordo com o que preceitua o item 5 do referido Edital. Ato 

seguinte passa para a fase de analise técnica das propostas com caráter 

classificatório de acordo com os itens ‘8 a 10’ do Edital.  As propostas das 

Entidades/Associações ficaram assim classificadas de acordo com os critérios de 

classificação e critérios de desempate: 1° Lugar Associação de Produtores Rurais e 

Agropecuaristas de Filadélfia, com valor de R$ 82.080,00 ( oitenta e dois mil e oitenta 

reais); 2º Lugar  Associação de Produtores Rurais e Agropecuaristas Unidos 

Venceremos, com o valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais); Associação de 

Produtores Rurais e Agropecuaristas Vale do Rio do Peixe, com o valor de R$ 

47.736,00 (quarenta e sete mil setecentos e trinta e seis reais); 4º Lugar a Associação 

de Produtores Rurais e Agropecuaristas Campo e Lavoura, com o valor de R$ 

43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais). As Propostas e Planos de Trabalhos 

apresentados pelas Entidades ficam vinculadas a realização do Termo de Cooperação 

conforme recursos orçamentários disponíveis para o ano de 2.021. Diante do resultado 

da classificação abre-se prazo para recurso de 02 (dois) dias úteis para manifestação 

por escrito dos dirigentes legais das Entidades/Associações. Deixada a palavra livre, 

ninguém fez o uso da mesma e assim sendo, a Comissão de Avaliação do Termo de 

Colaboração Designada pelo Decreto 064/2021, de 03 de março de 2021, não 

havendo a interposição de recursos sugere ao Prefeito Municipal, e este querendo a 

homologação do resultado deste Chamamento Público nº 001/2021. Nada mais 



havendo a tratar fica encerrada a presente sessão com a assinatura e aprovação 

desta ATA pela Comissão de Avaliação do Termo de Colaboração. 

Ipira/SC, em 06 de abril de 2021. As 14h55min 
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