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 ATA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02 2016 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis reuniu-se a 

Comissão de Licitações, com os autos do Chamamento Público nº 02/2016, tendo por objeto a 

aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar de alunos da 

Rede Municipal de Ensino do Município de Quinze de Novembro, RS. 

Foi publicado extrato do edital junto ao Jornal Visão Regional (06 de fevereiro de 

2016), disponibilizado junto ao site municipal, a saber: www.quinzedenovembro.rs.gov.br, sendo 

também afixado extrato do ato convocatório junto ao mural deste órgão, para divulgar a presente 

licitação a outros interessados em participar. 

Estiveram presentes aos trabalhos apenas os membros da Comissão Permanente 

de Licitação. 

Precisamente às 15 horas, como previsto no ato convocatório, foi dado 

recebimento aos envelopes da documentação e proposta, sendo verificado pela Comissão 

Permanente de Licitação que se mostraram interessadas em participar do processo licitatório os 

seguintes proponentes: 

 - Grupo Formal de Agricultores Familiares: Cooperativa de Pequenos 

Agropecuaristas de Ibirubá Ltda. 

- Grupo Informal de Agricultores familiares: Ademir Eloi Knop 

Isto posto, a Comissão Permanente de Licitações resolveu dar continuidade ao 

processo, pois trata-se de atendimento da rede escolar existente no Município, sendo necessário o 

abastecimento através de merenda escolar para suprir a demanda destas escolas e há no edital 

inclusive uma tabela de referência estipulando limites para julgamento das cotações apresentadas 

pelos grupos interessados, tudo seguindo os pressupostos contidos na Lei nº 11.947/2009, de 16 

de junho de 2009, Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013 e no que tange a Lei 

Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 

Iniciou-se a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação, 

verificando-se que a documentação apresentada pela Cooperativa de Pequenos Agropecuaristas 

de Ibirubá Ltda, está em desconformidade com os condicionantes do edital, mais 

especificamente quanto ao não cumprimento do item 2.3, que dispõe sobre a apresentação de 

cópias autenticadas da documentação, sendo apresentados os seguintes documentos sem a devida 

autenticação: Estatuto e ata de posse da atual Diretoria da entidade, Certidão de regularidade 

com a Fazenda Municipal e Alvará municipal de localização.  

Registra-se também que a documentação apresentada pelo Sr. Ademir Elói Knop 

está em desconformidade com os dispositivos do Edital, sendo que a prova de inscrição no 

Cadastro de Pessoa Física, foi apresentada sem a devida autenticação. 

A alínea “h” do item 3.3.2 não foi considerada para julgamento ante não haver 

produtos de origem animal no presente Chamamento Público. 
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Isto posto, considerando a observação contida no edital de que na ausência ou 

desconformidade de qualquer dos documentos exigidos, será aberto o prazo de 03 (três) dias 

corridos para a regularização da documentação, ficou decidida a realização de notificação a 

Cooperativa de Pequenos Agropecuaristas de Ibirubá Ltda. e ao sr. Ademir Elói Knop, para 

apresentação da referida documentação de forma regular, no prazo supra mencionado. 
 

Suspendem-se temporariamente os trabalhos da Comissão Permanente de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, RS, com referência ao processo de 

Chamamento Público nº 02/2016, devendo os participantes serem notificados dos procedimentos 

administrativos realizados até o momento, desde já sendo definida a data de 04 de março de 

2016, às 15:00 horas para continuidade dos trabalhos. 
 

 

 

     --------------------------------------                    -------------------------------------- 

                   VIVIANE DENISE HORBACH                                 CELI S. ZANATTA 

 

 

------------------------------------------------------- 

GIOVANI AUGUSTO RAMAJE 


