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Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às quatorze 
horas, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 99/2017, sob 
a presidência de Ronerson Expedito Paim Bueno, acompanhado dos demais 
membros, reuniu-se, para a sessão de recebimento e abertura dos envelopes de 
documentação e propostas referentes a Chamada Pública nº 01/2017, para 
“Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar”, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Enviaram antecipadamente ao 
setor de licitações os envelopes contendo documentos e proposta: COOPERATIVA 
VACARIENSE DE APICULTORES – AVAPIS, COOPERATIVA LAGOENSE DE 
AGRICULTURA FAMILIAR LTDA – COOLAF, SANTO ANTÔNIO ALIMENTOS LTDA, 
COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 
– CECAF, COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DOS REASSENTADOS 
ESMERALDENSES LTDA – COOPARE, COOPERATIVA REGIONAL DE 
PRODUTORES ECOLOGISTAS DO LITORAL NORTE DO RS E SUL DE SC – 
ECONATIVA, DIEGO MACEDO GODINHO, JAIR DE SOUSA VARGAS, IVANOR 
JOSE BORTOLOTTO e IRINEU JOSE BORTOLOTTO, não se fazendo presentes no 
ato. Abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação, os mesmos foram 
analisados e rubricados pela Comissão. Durante as análises a Comissão verificou que 
a Cooperativa Vacariense de Apicultores – AVAPIS apresentou a Licença de 
Operação (LO) emitida pela SMAMA vencida, não atendendo a requisito do item 2.4, 
I.II do edital, estando desta forma INABILITADA. Demais participantes apresentaram 
a documentação de habilitação em conformidade com o edital, estando assim 
HABILITADAS no processo de Chamada Pública. Abre-se a partir desta data o 
prazo legal de recurso. Não havendo recurso as propostas serão abertas no dia 
06/04/2017 às 9h. Abre-se também a partir do recebimento desta ata o prazo para 
apresentação das amostras solicitadas no item 4.1 do edital diretamente no Setor de 
Merenda Escolar. Esta ata encontrar-se-á 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. 
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