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RESULTADO PRELIMINAR EDITAL Nº 06.2020 

EDITAL CONCORRÊNCIA PRIVADA – MELHOR TÉCNICA PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

 

A UNIÃO NACIONAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 

ECONOMIA SOLIDÁRIA (UNICAFES), inscrita no CNPJ sob o n. 07.738.836/0001-37 

torna público o resultado preliminar do Edital n º 06.2020, na modalidade Concorrência Pri-

vada por Melhor Técnica, publicado para contratação de  empresa especializada na elaboração 

de planos de negócios, no âmbito do projeto Roda Bem Caminhoneiro Cooperativista – 

RBCC, referente Termo de Colaboração SENISP/ nº 01/2019 – SICONV n. 895503/2019, 

celebrado entre o Ministério da Cidadania e UNICAFES Nacional. O resultado publicado 

neste resultado preliminar fundamenta-se em parecer de assessorias especializadas e da coor-

denação do projeto, conforme cita-se no comunicado de nomeação das assessorias especiali-

zadas, publicado aos 20/08/2020 (http://www.unicafes.org.br/downloads/1). A partir destes 

pareceres especializados, a comissão de contratações e licitações, seguindo os critérios estabe-

lecidos pelo edital para julgamento das propostas, realizou análise complementar sobre a ca-

pacidade técnica, experiência e propostas técnicas, e, publica o seguinte resultado preliminar. 

 

RESULTADO: 

Descrição Identificação da empresa Pontuação 

final 

Lote I – Contratação de empresa 

especializada para elaboração de 

planos de negócios, planejamen-

to estratégico e plano de viabili-

dade no PRBC – Programa Roda 

Bem Caminhoneiro 

LIA – Exportação de alimentos, 

artesanatos, Consultoria em transporte, 

logística, defesa, inovação, serviços 

literários Ltda. 

90 pontos 

CEADES - Instituto de Estudos e 

Assessoria ao Desenvolvimento.  

78 pontos  

 

Conforme pontuação, declara-se como primeira colocada dessa concorrência privada por 

melhor técnica, a empresa LIA – Exportação de alimentos, artesanatos, Consultoria em 

transporte, logística, defesa, inovação, serviços literários Ltda. 

Brasília, 24 de agosto de 2020. 

 

_______________ 

Alcidir Mazutti Zanco 

Coordenador Comissão de Contratações e Licitações 
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