
ATA Nº 1.840 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2021 

 

Ata de abertura dos envelopes 01 – contendo os documentos referentes a habilitação e 02 – contendo o Projeto de 

Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar a Chamada Pública. O objetivo da licitação é a aquisição 

de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, a quantidade a ser adquirida é estimada com base nos 

cardápios de alimentação escolar para o exercício 2021 (2º semestre). Às nove horas do dia dezessete do mês de 

agosto de dois mil e vinte e um, nas dependências do centro administrativo, sito na Rua Luiz Caus, n.º 70, Charrua 

(RS), reuniu-se a Comissão de Julgamento de Licitações, designados pela Portaria n.º 6.426, de 18 de janeiro de 

2021 e não houve a participação dos representantes dos fornecedores interessados em participar do certame.  

 

Participantes da Chamada Pública: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA 

TERRA LTDA; COOPERATIVA REGIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DE GETÚLIO VARGAS E 

SUCOS MONEGAT LTDA. 

 

Inicialmente, o presidente da Comissão de Julgamento de Licitações solicitou aos membros da Comissão para que 

rubricassem os envelopes contendo os documentos referentes a habilitação e o Projeto de Venda de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar e que conferissem sua inviolabilidade. Prosseguindo os trabalhos, efetuou-

se a abertura do envelope 01 – contendo os documentos referentes a habilitação. A Comissão de Julgamento de 

Licitações analisou os documentos expostos pelos fornecedores participantes do ato licitatório, decidindo pela 

habilitação dos seguintes fornecedores:  Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda; 

Cooperativa Regional da Agricultura Familiar de Getúlio Vargas e Sucos Monegat Ltda. Em continuidade ao 

certame, procedeu-se abertura do envelope 02 – contendo o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar onde foram analisadas pela Comissão de Julgamento de Licitações constatando-se que o 

Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar estão de acordo com o solicitado no edital. 

Foram cadastradas as propostas apresentadas pelos participantes ao presente certame, sendo os seguintes 

fornecedores declarados vencedores: 

 

Fornecedores Soma Vencidos 

COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA - 

Itens: 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 18 
R$ 24.481,70 

COOPERATIVA REGIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DE GETÚLIO VARGAS 

- Itens: 04, 05, 12, 13, 17, 19, 20, 21 
R$ 4.841,80   

SUCOS MONEGAT LTDA - Itens: 22 R$ 1.720,50  

 

Observações da Chamada Pública:  

1) A comissão faz constar que houve empate de valores de cotação nos itens 17, 19 e 22, sendo usados como 

critérios de desempates o item 5 do presente edital. 

2) Ainda se faz necessário descrever que os itens 03, 11, 14 e 23 não foram cotados pelos participantes do 

certame. 

3) Para o presente certame realizou-se as seguintes consultas referentes: 

 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS – disponível: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis – NÃO constando registros impeditivos. 

 Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP – disponível: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/cnep -NÃO constando registros impeditivos. 

 Subsecretaria da Administração: Central de Licitações – CELIC - disponível: http://www.celic.rs.gov.br 

- NÃO constando registros impeditivos. 

 

As condições de pagamento e prazo de entrega será conforme as exigências mencionadas no Edital. A presente 

Ata será publicada no site www.charrua.rs.gov.br e no endereço eletrônico disponibilizado por cada participante 

do ato licitatório. Nada mais havendo a registrar, encerra-se a presente ata, que segue assinada pela Comissão de 

Julgamento de Licitações. 

 

___________________________________ 

Elizane Fiabane 

 

 

http://www.charrua.rs.gov.br/


___________________________________ 

Larissa De Giacometti 

 

 

___________________________________ 

Vanderléia Salete Daronch 

 

 

 


