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Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às quatorze 
horas, a Comissão Permanente de Licitações, sob a presidência de Ronerson 
Expedito Paim Bueno, acompanhado dos demais membros, reuniu-se, para a 
sessão de abertura dos envelopes de propostas, análise e julgamento referente à 
Chamada Pública nº 02/2013. Preliminarmente, a Comissão recebeu o resultado 
da análise das amostras dos produtos enviados pela Cooperativa Agrícola Mista 
Nova Palma, Cooperativa Regional de Produtores Ecologistas do Litoral Norte do 
RS e Sul de SC Ltda e Cristiano Trevisan, as quais tiveram seus produtos 
aprovados pela nutricionista responsável, Clarissa Fanzelau. Abertos os 
envelopes contendo as propostas das habilitadas, as mesmas foram analisadas e 
rubricadas pela Comissão e os valores transcritos para o mapa comparativo. 
Durante as análises verificou-se que dois participantes ofertaram os produtos dos 
itens 02, 09 e 23, sendo eles Cristiano Trevisan e Coop. Reg. Prod. Ecologistas 
do Litoral Norte do RS e Sul de SC, em razão da duplicidade de oferta aos 
mesmos produtos a Comissão teve de aplicar os critérios de escolha do 
fornecedor do item 5 do edital, prevalecendo assim a escolha do grupo formal 
(item 5.5). Após as análises a Comissão julgou vencedoras as seguintes licitantes 
nos itens a seguir: COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES 

ECOLOGISTAS DO LITORAL NORTE DO RS E SUL DE SC vencedora dos 
itens 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25 e 30; 
COOPERATIVA VACARIENSE DE APICULTORES – AVAPIS vencedora dos 
itens 07, 12 e 21; e COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA 
vencedora dos itens 18, 19 e 20. Abre-se a partir desta data o prazo legal para 
eventual interposição de recurso. Nada mais havendo a relatar, o Sr. Presidente 
encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai 
assinada pelos membros da Comissão de Licitações. 
 


