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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 – SMAB 

 

BOLETIM DE ESCLARECIMENTO Nº 01 

 

 

OBJETO: “Seleção de Cooperativas e Associações, fornecedoras de gêneros alimentícios, 

diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, que tenham 

interesse em fornecer para os Centros Municipais de Educação Infantil da rede municipal 

de ensino, atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar”. 

 

A Comissão Especial de Chamamento Público da Secretaria Municipal do 

Abastecimento, devidamente designada pela Portaria nº 024/2014-SMAB, vêm por meio deste, 

esclarecer consoante dúvidas enviadas por e-mail, pela representante da Cooperativa Central da 

Agricultura Familiar Integrada do Paraná localizada no Sudoeste do Paraná no Município de 

Francisco Beltrão, para a Comissão, em 07/10/2014, e respondidas pela Gerência de Alimentação 

do Departamento de Logística da Secretaria Municipal da Educação:  

 

 

Questionamento - 1 

 

   A execução do projeto está prevista para o ano de 2015 ou iniciara ainda em 2014?  

 

 

Esclarecimento - 1 

 

A execução do projeto está prevista para o final de 2014 ao final de 2015, podendo ser 

prorrogado por mais um ano. 

  

 

Questionamento - 2 

 

   Com relação as entregas no caso de entrarmos com produtos não perecíveis, como 

fica as entregas? Tem a possibilidade de ser feito entregas a cada  mês ou a cada 2 meses?  

 

 

Esclarecimento - 2 

 

  Os cronogramas de entregas serão estabelecidos em conjunto com as cooperativas, 

Secretaria Municipal da Educação e Empresas fornecedoras, para que seja realizada de uma 

maneira ideal para todos os envolvidos. No entanto, se possível, as entregas serão mensais. 

  

 

Questionamento - 3 

 



E a bolacha caseira como será o cronograma de entrega da bolacha (semanal, a cada 

15 dias ou mensal)? 

 

 

Esclarecimento - 3 

 

Os cronogramas de entregas serão estabelecidos em conjunto com as cooperativas, 

Secretaria Municipal da Educação e Empresas fornecedoras, para que seja realizada de uma 

maneira ideal para todos os envolvidos. No entanto, se possível, as entregas serão mensais. 

  

 

Curitiba, 9 de Outubro de 2014. 

 

 

 

André Luiz da Motta Bezerra 

Comissão Especial de Chamamento Público 

Portaria nº 024/2014-SMAB 
 


