ATA DE ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS RELATIVOS A
CHAMADA PÚBLICA Nº 002-2012.

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, no Centro Administrativo
Amantino Lucindo Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS, reuniram-se a
partir das quatorze horas, a Comissão Permanente de Licitação, integrada pelas servidoras
Jaqueline da Silva Zanini, Angélica do Carmo Facco e Daniela Turmina,designados pela Portaria
nº 1198, de 27 de dezembro de 2011, sob a presidência da primeira, incumbidos de abrir e
processar o Chamada Pública nº 002-2012, que tem por objeto a aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar, em atendimento a Lei Federal nº 11.947-2009, e Resolução
FNDE nº 38-2009. Iniciada a reunião, registrou-se o recebimento dos envelopes apresentados e
protocolados pelas interessados: João Baptista Cristófoli, Joacir Cristófoli; Associação dos
Produtores Ecologista de Nova Bassano- APENB; Maciel Luchese; Carlos Alberto Cofrewirz;
Fábio Baggio; Felipe Baggio. Os envelopes de habilitação foram abertos, os documentos
rubricados e analisados por todos os presentes. Em ato contínuo, foi procedida a abertura dos
envelopes propostas contendo os projetos de venda, os quais foram rubricados e analisados por
todos os presentes. Ato contínuo, foram classificados os seguintes projetos de venda: Maciel
Lucchese, item 9, R$ 5,83; Joacir Cristófoli, item 10, R$ 2,90; item 11, R$ 2,90; João Baptista
Cristófoli, item 13 (250 pacotes) R$ 4,90; item 15, ( 250 pacotes) R$ 4,90; Antônio Dagnese, item
13 ( 250 pacotes) R$ 4,90; item 14, R$ 4,90; item 15( 250 pacotes) R$ 4,90. Carlos Alberto
Cofrewirz, item 16, R$ 7,50. Na continuidade dos trabalhos os agricultores Fábio Baggio e Felipe
Baggio, não foram classificados por terem apresentado o projeto de venda para os itens 18 e 19,
acima dos preços previstos na referida Chamada Pública. O processo será encaminhado à
Secretaria Municipal de Educação para que sejam tomadas as providências contidas no item 6
da Chamada Pública, devendo retornar ao Setor de Licitação, com o(s) laudo(s) classificatórios
apensado(s) ao processo, a fim de que sejam realizados os procedimentos finais. Concluídos os
trabalhos, a Comissão determinou a publicação na imprensa oficial, para efeito de intimação e
ciência dos interessados. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Jaqueline da Silva Zanini
Presidente da Comissão
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Maciel Luchese
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