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Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às 
quatorze horas, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 
11/2014, sob a presidência de Ronerson Expedito Paim Bueno, acompanhada dos 
demais membros, reuniu-se, para a sessão de recebimento e abertura dos 
envelopes de documentação e propostas referentes a Chamada Pública nº 
01/2014, para fornecimento “de gêneros alimentícios da agricultura familiar para 
alimentação escolar”, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação. Compareceram a sessão: COOPERATIVA CENTRAL DE 
COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR – CECAF, representada 
por Roberto Luis Balen, inscrito no RG sob o nº 4049655162, e COOPERATIVA 
MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI TERRA DE AREIA E TRÊS 
FORQUILHAS, representada por Charles Pereira Lima, inscrito no RG sob o nº 
3088513548. Enviaram antecipadamente ao setor de licitações os envelopes 
contendo documentação e propostas, não se fazendo presentes no ato: 
COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLOGISTAS DO LITORAL 
NORTE DO RS E SUL DE SC, COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA 
PALMA LTDA, JAIR DE SOUZA VARGAS, IVANOR JOSÉ BORTOLOTTO, 
IRINEU JOSÉ BORTOLOTTO, COOPERATIVA LAGOENSE DE AGRICULTURA 
FAMILIAR LTDA – COOLAF, COOPERATIVA VACARIENSE DE 
APICULTORES – AVAPIS, COOPERATIVA LANGUIRU LTDA, COOPERATIVA 
DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA TERRA E VIDA LTDA. Abertos os envelopes 
de documentação os mesmos foram analisados e rubricados pela Comissão e 
presentes. A Comissão de Licitações proferirá sua decisão quanto à habilitação 
das participantes, após a análise minuciosa da documentação apresentada. Após 
sua decisão será aberto o prazo de recurso, na forma do Artigo 109 da Lei 
8.666/93. A abertura dos envelopes de propostas ocorrerá após o julgamento da 
fase de habilitação. Os envelopes contendo as propostas foram lacrados em um 
único envelope para ser aberto após encerrada a etapa de habilitação. Esta ata 
encontra-se disponível, também, no site do município www.vacaria.rs.gov.br e no 
mural. Nada mais havendo a relatar, eu Ronerson Bueno, Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações, encerro a sessão, lavrando a presente ata, que lida e 
achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitações e 
presentes. 


