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Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às oito horas, 
a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 11/2014, sob a 
presidência de Ronerson Expedito Paim Bueno, acompanhado dos demais 
membros, reuniu-se, para a sessão de análise e julgamento da documentação de 
habilitação das licitantes 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. 
Após as análises a Comissão verificou as seguintes irregularidades: I – A 
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA TERRA E VIDA LTDA – 
COOPERVITA não apresentou no envelope de documentação o projeto de venda 
dos gêneros alimentícios da agricultura familiar, infringindo o item 2.3 inciso V do 
edital, sendo considerada INABILITADA; II – A COOPERATIVA LAGOENSE DE 
AGRICULTURA FAMILIAR LTDA – COOLAF não apresentou no envelope de 
documentação o projeto de venda dos gêneros alimentícios da agricultura familiar, 
infringindo o item 2.3 inciso V do edital, sendo considerada INABILITADA; III – A 
COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR – CECAF apresentou a licença de operação expedida pela FEPAM 
vencida, não estando apta a fornecer gêneros alimentícios de origem animal por 
infringir o edital em seu item 2.4 inciso II, no entanto apresentou os demais 
documentos solicitados de acordo com edital, sendo assim considerada 
HABILITADA com a ressalva da desclassificação nos itens de origem animal. As 
demais participantes apresentaram a documentação em conformidade com o 
edital sendo consideradas HABILITADAS no certame. Abre-se a partir desta data 
o prazo legal para eventual interposição de recurso. Não havendo recurso, os 
envelopes contendo as propostas serão abertos no dia 26/02/2014 às 9h. 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. 


