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PRIMEIRA ATA - RECEBIMENTO E  ANÁLISE DE DOCUMENTOS  
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 65/2021 

 
Às 15 horas do dia 24 de setembro de 2021, na sala de compras e licitações da 

Prefeitura Municipal de Ascurra (SC), reuniram-se os membros da Comissão de Licitações, 
nomeada pela Portaria nº 7115 de 2021, para recebimento e análise de documentos desta 
chamada pública. 

 
Foi constatado o recebimento de envelopes de habilitação por três interessados  

protocolados até o dia 23/9/2021, até as 11 horas, todos pertencentes ao grupo formal. 
 
A Comissão procedeu à abertura dos envelopes lacrados para este credenciamento 

dos participantes acima citados, constatando-se que todos apresentaram os documentos 
válidos e necessários para se credenciar e fornecer os produtos desta chamada pública, 
conforme solicitado nos itens 4 e 5 do edital de chamada pública de n. 65/2021, que trata da 
habilitação e da proposta dos interessados, sendo os seguintes interessados e os itens em que 
forneceram proposta: 

 
- Cooperativa Mista Agrícola de Piscicultores - COOMAPEIXE (CNPJ n. 

06.059.358/0001-76) – item 3; 
- Cooperativa de Pequenos Produtores de Taió – COOPERATAIÓ (CNPJ n. 

19.931.480/0001-32) – itens 1, 3, 5, 6 e 9; 
- Cooperativa de Agricultores Familiares de Lebon Regis – COOPERLAF (CNPJ n. 

11.419.727/0001-24) - itens 2, 4 e 8. 
 
Conforme verificado, para o item Filé de Tilápia (item 3) houve duas cooperativas que 

ofereceram proposta. 
 
Os interessados poderão apresentar recurso contra as habilitações até as 11 horas do 

dia 1/10/2021, bem como manifestar a intenção na divisão dos itens (250 unidades para cada 
cooperativa), via e-mail (licitação@ascurra.sc.gov.br). Havendo o consenso entre as duas 
cooperativas, a divisão ocorrerá. Do contrário, e caso não haja recurso, será realizado sorteio 
público no dia 4/10/2021, às 10 horas, no Setor de Licitações do Município de Ascurra, 
considerando o item 6.5 do edital, para a definição de quem irá fornecer este produto. 

 
A participação dos habilitados na sessão é facultativa. Será publicada no dia 1/10/2021, 

após as 13 horas, a relação de recursos apresentados ou a certificação de sua não 
apresentação até aquela data. Não havendo recurso, fica mantida a data para sorteio 
agendada. 

 
Nada mais havendo a tratar apos ser lida e aprovada será assinada e encerrada a 

presente ata.  
 
Ascurra, 24 de setembro de 2021. 
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