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REF: Chamada Pública n.q 01/2020.

Obieto: Destinada à aqulsição de gêneros alimentícios produzidos diretamente da agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, destinados ao Programa de

Alimentação Escolar do Município de União da Vltória, conforme Termo de Referência
constantes deste edital. os alimentos adquiridos nesse procedimento serão fornecidos pelo
período de 12 (doze) meses, aos alunos das unidades escolares constantes deste Edital.
Tendo em üsta a declaração de pandemia e da publicação do Decreto Municipal n.a
99 /2OZO, de 18 de março de 2020, que regulamenta ações para contenção do COVID-19, os
interessados em participar da Chamada Pública n.a 01/2020, deverão encaminhar os
envelopes Documentos de Habilitação e Projeto de Venda, preferencialmente pelos correios
ou serviços análogos, ou então, protocolar no expediente do local onde será realizada a
licitação. Busca-se dessa forma, evitar aglomeracões de pessoal no interior do Prédio

Municioal. assim como. na sala de Licitacões.
Ressaltamos que a abertura dos envelopes realizar-se-á na presença apenas da
Comissão Permanente de Licitações, a qual, será transmitida virtualmente na página oficial
da Prefeitura Municipal de União da Vitória [facebook'com/prefuva) em tempo real, na
data e horário estabelecido para a realização do certame.

Informamos que toda a documentação pertinente ao respectivo processo de
chamamento, será digitalizada, sendo disponibilizada para vistas, acesso e verificação,
diretamente no sife do Município de União da Vitória, assegurando o direito de manifestação
a

todos os interessados.

União da Vitória/PR, 13 de julho de 2020.

LOM
P

O SCHEID

IDENTE

)

A

RrA CELESTE QE AísQrvçho

unvce

MEMBRO
^

--)

MELISSA BANHUK RIBEIRO
MEMBRO

Página

1de 1

o

4

