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Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Lajeado Grande, reuniram-se o Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, Clodoaldo Squina e os membros da equipe, para 
procederem a abertura dos envelopes do certame acima mencionado. O edital foi 
amplamente divulgado na imprensa oficial desde o dia 18 de fevereiro de 2022. 
Declarada aberta a sessão, até as 17h do dia 14/03/2022, protocolaram os envelopes 
de habilitação e projeto de venda, os seguintes proponentes: RAFAEL 
FOCHEZATTO, DIONE RODRIGUES DA ROSA, COOPERATIVA CENTRAL 
SABOR COLONIAL, COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 
XAXIM LTDA, SESTÍLIO DARCI HAMMERICK, VALNEI DEBASTIANI E 
BERNARDINO LANZARIN. Na sequência iniciou-se a análise dos documentos e 
projetos de venda apresentados, verificando que todas as proponentes estavam em 
conformidade, apresentando todos os documentos e projetos de venda, respeitando 
os valores máximos para cada DAP. Realizada a classificação dos produtos ofertados 
por todos, levando em consideração os critérios de seleção, produtores individuais 
locais, e grupos formais local e regional, conforme determinado no edital, na clausula 
5, a classificação se deu da seguinte forma: - Produtores locais: SESTÍLIO DARCI 
HAMMERICK ficou classificado no item 1; VALNEI DEBASTIANI ficou classificado 
no item 28 (50 unidades); BERNARDINO LANZARIN ficou classificado nos itens 3 e 
25; RAFAEL FOCHEZATTO ficou classificado nos itens 2, 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 
27, 28 (50 unidades), 30 e 31; COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES 
DE XAXIM ficou classificada nos itens 9 (100), 10 (100), 13 (75) e 29 (250),  
COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL classificada nos itens 4, 9 (100), 22, 
13 (75), 10 (100), 26, 16, 19 e 29 (250) e DIONES RODRIGUES DA ROSA classificado 
no item 17. Sem mais a tratar, eu, Clodoaldo Squina, lavrei a seguinte ata que vai 
assinada por mim e pelos demais presentes. 
 
 
 

 
 

Clodoaldo Squina 


