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Ata 059/2017 – Chamada Pública 002/2017 

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniu-se na sala catorze 

do Centro Administrativo Municipal, Rua Moisés Cantarelli, 368 – Restinga Sêca (RS), a Comissão de 

Licitações representada pelos membros Fernanda de Fátima Gonçalves, Ivanita Bordignon e Maria José 

Bortoluzzi Porto, nomeadas pelas Portarias 021/2017, com a finalidade de julgar o processo licitatório 

Chamada Pública 002/2017 que visa a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para 

alimentação escolar, solicitado pela Secretaria Municipal de Educação. Participou do certame apenas o 

grupo formal COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE RESTINGA SÊCA – COOPAGRES, 

representado na sessão pelo seu Presidente Sr. José Luciano Wollmann. Foi dado início ao julgamento do 

certame com a abertura do envelope de número um, contendo a documentação de habilitação do 

participante. Após análise, o grupo formal foi declarado habilitado. Em virtude do representante do grupo 

formal estar presente, e abrir mão do prazo recursal referente à primeira fase, passou-se a abertura do 

envelope de número dois contendo a proposta financeira, conforme tabela abaixo:  
 

Item COOPAGRES 

1 3,35 (Euci, Felipe, Vinicius e Alvino) 

2 3,58 (Hugo) 

3 8,08 (Ivair) 

4 3,78 (Vicente, Valmir e Catia) 

5 9,68 (Catia e Mauricio) 

6 24,85 (Luciano) 

7 3,00 (João e Sérgio) 

8 2,25 (Emerson) 

9 2,28 (Felipe) 

10 2,37 (Euci e Vinicius) 

11 2,72 (Euci, Vinicius e Hugo) 

12 16,63 (Catia) 

13 3,15 (Euci e Hugo) 

14 3,75 (Piero e Sérgio) 

15 2,61 (Volmir) 

16 N/C 

17 27,85 (Vinicius) 

18 1,57 (Alvino) 

19 2,66 (Volmir) 
 

Todas as propostas foram classificadas, somente o item 16 não teve cotação. A Comissão de Licitações 

declara o grupo formal COOPAGRES vencedor do certame para os itens conforme tabela acima. Em 

virtude de o representante legal estar presente, abre mão do prazo recursal referente à segunda fase. 

Nada mais havendo a constar, assinam a presente ata: 

Comissão de Licitações: 
 
 
Fernanda de Fátima Gonçalves 
 
 
Maria José Bortoluzzi Porto 
 

 
Ivanita Bordignon 
 
Participante: 
 
 
 
José Luciano Wollmann 


