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Chamamento Público nº 003/2022 

Processo Licitatório nº 073/2022 

 

 Objeto: Seleção de projetos para celebração de parceria com o Município de Liberato 

Salzano, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e 

recíproco, mediante a execução de ações em regime de comodato de bem imóvel, em apoio a 

associações ou cooperativas de agricultores e moradores rurais do Município de Liberato Salzano. 
 

 

ATA CIRCUNSTANCIADA DE JULGAMENTO  

CONTRAPARTIDA 

 
 

A Comissão de Seleção para Celebração de Parceria, designada através da Portaria nº 250, de 

17 de maio de 2022, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 

especialmente sob Lei Federal nº 13.019/14 e Decreto Municipal nº 006/2020, objetivando a parceria 

público-privada, por intermédio de Chamamento Público, a ser firmado com este Município, 

passando assim para análise: 

1 – DOS PARTICIPANTES 

a) Nome: COOPSALZANO – Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares de Liberato 

Salzano e Região. 

CNPJ nº: 37.294.274/0001-40 

 

2- DO PARECER 

Dando início aos trabalhos, passou-se a análise referente a contrapartida, conforme solicitado 

na Ata Circunstanciada de Julgamento do Plano de Trabalho, em 1º de novembro de 2022, desta 

forma a entidade apresentou em 03 de novembro do corrente ano, os esclarecimentos demandados, 

colocado em análise a comissão julgou pertinente a contrapartida, estando de acordo com o indicado 

no item 5.1.2. 

Após a concordância da comissão nas decisões apresentadas e discutidas, deu-se por encerrada 

a presente Ata, em conformidade com o que foi deliberado, segue assinada por todos.  

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente, que após lida e conferida, segue assinada 

por todos os membros da comissão, aos quatro dias do mês de novembro do ano de 2022. 

 

Ludiberga Tres Zuchello 

Presidente Suplente da Comissão 

 

Michely Ferrarini 

Membro da Comissão 

Carine Cover 

Membro Suplente da Comissão 
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RELAÇÃO PLANO DE TRABALHO SELECIONADOS 

 

 

Colocação Nome Fantasia 
Nome do Responsável 

pela Instituição 
CNPJ Endereço Valor (R$) 

1º COOPSALZANO – Cooperativa 

Mista dos Agricultores Familiares 

de Liberato Salzano e Região 

Leandro Rubini 37.294.274/0001-40 Rua Duque de Caxias, 

nº 153 

Liberato Salzano/RS 

Município: R$ 0,00 

Entidade: R$ 2.182,78 

 


