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Ao vigésimo quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 

09h00min, na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal, perante a 

Comissão de Licitação nomeada pela Portaria nº. 025/2021 que designou Elisandra 

Soares Machado Nunes e demais membros da comissão, para proceder ao ato 

recebimento e abertura dos Envelopes de Habilitação de Credenciamento para a 

Chamada Publica Edital nº 001/2021, processo administrativo 19029/2021, Para 

credenciamento de fornecedores para posterior aquisição de gêneros alimentícios 

não perecíveis diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resoluções do FNDE relativas 

ao PNAE. NÃO PERECÍVEIS. Fez-se presente, a representante da Secretaria de 

Educação, a Técnica Municipal Nutricionista Danielle Falkenbach – CRN-2 6237 – 

Mat. 5906. Foram entregues os envelopes, dentro do prazo, com a documentação 

para o credenciamento da entidade: Cooperativa Mista Campos de Viamão Ltda, 

CNPJ 19.834.864/0001-37. Fizeram-se presentes Cooperativa de Produção e 

Consumo Familiar Nossa Terra Ltda, representada pelo Sr Edison Varnei da Silva 

Paludo portador do RG 7016664745. 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 licitante 

presente. Foi perguntado se haveria alguma manifestação, o que foi respondido 

negativamente. Devida à 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 ao participante por Email e informado aos demais interessados pelo 

site www.sapucaiadosul.rs.gov.br a data da sessão pública para o resultado final da 

fase de habilitação e credenciamento. Nada mais a registrar em Ata a Sr.(a) 

Presidente encerrou a sessão às 09h35min. E para constar eu 

___________________Carla de Matos Affonso, Matrícula 7198, Membro CPL, 

digitei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim, pela Sr 

(a). Presidente, demais membros da comissão e licitantes presentes. 
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______________________________________ 
Elisandra Soares Machado Nunes – Matr. 92860 

Presidente CPL. 
 
 
 

______________________________________ 
Aline Jacques – Mat 7189 

Membro CPL. 
 
 
 

______________________________________ 
Danielle Falkenbach 

Técnica Municipal Nutricionista - Mat. 5906. 
 
 
 

____________________________________________ 
                   Copperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda 

 
 
 
 
 


