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Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 

14h00min, na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal, perante a 

Comissão de Licitações nomeada pela Portaria nº. 074/2018 que designou Jefferson 

Meister Pires Presidente da Comissão de Licitação e demais membros da Comissão 

de licitação, para proceder ao ato recebimento e abertura do Envelope de 

Habilitação de Credenciamento para a Chamada Publica Edital nº 002/2018, 

processo administrativo 20021/2018, Para credenciamento de fornecedores para 

posterior aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Rural para alimentação Escolar com dispensa de Lei 11.947/2009 de 

16 de junho de 2009  Resolução nº 26 do FNDE  de 17/06/2013 e Resolição nº 04, 

de 02/04/2015. Foram entregues os envelopes, dentro do prazo, com a 

documentação para o credenciamento das entidades. Fizeram-se presentes as 

entidades: Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda, CNPJ 

05.047.086/0001-21, representada pela Sr(a) Marcia Schoen, portadora do RG 

700144919, COOP. Suinocultores do Caí Superior, CNPJ 91.360.420/0001-34, 

representada pela Sr(a) Caroline Ferreira Fuhr, portadora do RG 4093085423  Após 

a comprovação da inviolabilidade dos envelopes, passou-se a abertura dos mesmos 

onde a Documentação de Habilitação e Proposta de Venda foram rubricadas pela 

Comissão de Licitação e licitantes presentes. Foi perguntado se haveria alguma 

manifestação o que foi respondido negativamente. Devida à quantidade documentos 

entregues a esta Comissão, e da necessidade de análise técnica, abre-se prazo de 

diligência, com base no art.43 §3º da Lei 8.666/93. Sendo que após parecer de 

profissional responsável técnico e da análise e julgamento desta comissão, será 

comunicado aos participantes por Email e informado aos demais interessados pelo 

site www.sapucaiadosul.rs.gov.br o resultado final da fase de habilitação e 

credenciamento. Nada mais a registrar em Ata o Sr. Presidente encerrou a sessão 

às 14h50min. E para constar eu ___________________Simone de Almeida, 

Matrícula 7188, Membro CPL, digitei a presente ata que depois de lida e aprovada 

será assinada por mim, pelo Sr Presidente, demais membros da comissão e 

licitantes presentes. 

http://www.sapucaiadosul.rs.gov.br/
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Jefferson Meister Pires– Matr. 7160 

Presidente-CPL. 
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Aline da Silva Jacques –Matr.7189 

Membro CPL. 
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Copperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda 
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COOP. Suinocultores do Caí Superior 


