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As dez horas do dia 14 de março de 2017, naPrefeitura Municipal de Três
de Maio, localizada na Rua Minas Gerais no 46, nesta cidade, ieuniu-se à
comissão de licitação nomeada pelo Seúor Prefeito Municipal de Três de
Maio, conforme portaria no 26012015, de 0g de junho de 20i5, constituída
dos seguintes membros: presidente olimar Auri Dapper e membros
Christiane Seyffert e Daniela da Rosa Baraldi, incumbidos de proceder à
abertura da licitação, modalidade chamada pública, conforme edital no
0ll20l7 , de 16 de fevereiro de 2017. Neúuma Empresa se faz representar.
Apresentou documentação e proposta: coopERATIVA DA
AGRICULTTIRA FAMILIAR DO NOROESTE GAUCHO LTDA,
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA e COOPERAGRO FAMILIAR DE
HORIZONTINA. Foi a documentação analisada e rubricada, concluindo-
se: A COOPERATIVA LANGUIRU LTDA, apresentou documentação
conforme edital, estando apta para comercializar produtos de origem
animal; A CooPERAGRo FAMILIAR DE HoRIzoNrmA, apresentou
cópia do contrato social e ata de posse da atual diretoria, não autônticados,
e não apresentou extrato da DAP, sendo que a documentação apresentada é
para venda de produtos panificados; e a coopERATIVA DA
AGRICULTTIRA FAMILIAR DO NOROESTE GAUCHO LTDA,
apresentou certidão do FGTS vencida, e a procuração pública de Diovana
Raquel Muller Fritsch, apresenta como presidente da Cooperativa o
Servidor Público Eliandro Gil do Nascimento Strossi, sendo quó conforme
Ata da Assembléia Extraordinária, A ATUAL PRESIDENTE, E Anisia
Irena Schast Trevisan. Eliandro Git do Nsscimento Strossi conforme
informação verbal obtida pela cooperativa o mesmo permanece como
associado, sendo o mesmo Servidor Público Municipal da Prefeitura
Municipal de Três de Maio, e conforme Lei 8.666 de 2l/06/1993, Art. 09"
Ìt{ão poderá participar, direta ou indiretamente da licitação ou da
execução de obra ou servíço e do fornecimento de bens a eles necessários;
III Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação.
Abre-se assim o prazo de dois dias para regularização da documentação

foi assinada pelos membros da comissão de licitacão.
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As nove horas do dia 17 de março de 2017, na Prefeitura Municipal de Três
de Maio, loçalizada na Rua Minas Gerais no 46, nesta cidade, reuniu-se à
comissão de licitação nomeada pelo Senhor Prefeito Municipal de Três de
Maio, conforme portaria n' 26012015, de 08 de junho de 2015, constituída
dos seguintes membros: presidente olimar Auri Dapper e membros
Christiane Seyffert e Daniela da Rosa Baraldi, incumbidos de proceder à
abertura da licitação, modalidade chamada pública, conforme edital no

00112017, de 1,6 de fevereiro de 2017. Nenhuma Empresa se faz
representar. Procedeu-se a análise da documentação juntada, concluindo-se:
A COOPERIITIVA DA AGRICULTUR,/I FAMILIAR NDRDESTE
GAUCH} LTDA, não apresentou documentação conforme ata 01; sendo
assim, estão aptas a COOPERATIVA LANGUIRU LTDA e

CooPERAGRo FAMILIAR DE HORIZONTINA, a qual complementou
documentação conforme ata 01. os Grupos formais habilitados,
apresentaram proposta com os seguintes valores:

Conforrne tabela acima, a COOPERATIVA LANGUIRU LTDA, foi
vencedora nos itens 03, 13 e 17: e a COOPERAGRO FAMILIAR DE
HORIZONTINA, foi vencedora nos itens 06, 07,08, 17 e 18, os demais
itens não foram cotados. Nada mais havendo a tratar, a presente ata, após
lida e aprovada, foi assinada pelos membros da comipçflo de licit
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PRODTJTOR ITEM VALOR
EM R$

COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 03 3r49
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 13 4r98
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA t7 3,55
COOPERAGRO FAMILIAR DE HORIZONTINA 06 22,83
COOPERAGRO FAMILIAR DE HORIZONTINA 07 22,63
COOPERAGRO FAMILIAR DE HORIZONTINA 08 22,63
COOPERAGRO FAMILIAR DE HORIZONTINA t6 17,48

COOPERAGRO FAMILIAR DE HORIZONTINA 18 14,40


