
ATA DE ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS –
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na Secretaria
Municipal de Administração, reuniram-se os membros integrantes da Comissão Permanente de
Licitações, nomeada pela Portaria  n.°  102/2020, de 02 de março de 2020, a fim de receber os
invólucros contendo as propostas relativas ao certame, como previsto no edital correspondente.
Abertos os trabalhos, verificou-se a participação dos fornecedores individuais: Rejane Maria
Muraro de Gregori e Lisane Hineraski; dos Grupos Formais: Cooperativa Santa Clara LTDA
e  da  Cooperativa  da  Agricultura  Familiar  de  Ivorá  (COOPIVORÁ);  dos  agricultores
familiares  (Grupo   Informal):  Maria  Jocelaine  M.  F.  Benetti,  Maria  Salete  Brondani,
Gabriela  Maria  Bolzan Scapin,  Maria Elaine  Spat Rosso e  Vicente Brondani.  Analisada a
documentação dos participantes, constatou-se que todos apresentaram a documentação de acordo
com o exigido no Edital. A seguir procedeu-se ao julgamento das propostas que, levando em conta
o critério adotado para a licitação, chegou-se ao seguinte resultado: Rejane Maria Muraro de
Gregori  foi vencedora do item  15;  Lisane Hineraski  foi  vencedora  dos  itens 07,  18  e  19;  a
Cooperativa da Agricultura Familiar de Ivorá (COOPIVORÁ) foi vencedora dos itens: 02, 11,
12 e 13;  a  Cooperativa Santa Clara LTDA foi vencedora do item  14; Maria Jocelaine M. F.
Benetti  foi  vencedora  dos  itens 06  e  10;  Maria  Salete  Brondani  foi  vencedora  do  item  20;
Gabriela Maria Bolzan Scapin  foi vencedora dos itens: 04,  05; 09 e 17; Maria Elaine Spat
Rosso  foi vencedora do item: 01; Vicente Brondani  foi vencedor dos itens: 03, 08, 16 e 21.  No
item 01 houve empate entre  fornecedor  local  (Maria Elaine Spat Rosso)  e fornecedor  formal
(Cooperativa da Agricultura Familiar de Ivorá (COOPIVORÁ) sediado em outro município,
sendo assim, terá preferência o fornecedor local aos demais, conforme item 5.2.1 do edital. No item
15 houve sorteio público devido um empate entre dois fornecedores individuais (Rejane Maria
Muraro de Gregori e Lisane Hineraski) sediados em outros municípios, conforme item 5.2.6 do
edital,  sendo  vencedor  do  item  Rejane  Maria  Muraro  de  Gregori.  Nada mais havendo foi
encerrada a presente ata que vai assinada pela Comissão Permanente de Licitações. São João do
Polêsine, aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.
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