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ATA NS 001 DA CHAMADA PÚBLICA N* 002/2022

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 09 horas, na sala de licitações, situada na Rua João Moreira nQ

1707, em São Francisco de Assis-RS, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria n- 364/2021, composta por Paulo Arilton
Muller de Lima, Marislani Dal Rosso e Priscila Cariolato Ebling considerando o disposto no artigo 14 da Lei n- 11.947/2009, na Resolução
FNDE n- 06/2020 e Resolução FNDE ne 21/2021 através de requisição da Secretaria Municipal de Educação e Cuitura, para realizar a sessão
da CHAMADA PÚBLICA para AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO E M P R E E N D E D O R FAMILIAR
RURAL, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme o cronograma.

Compareceu à licitação o seguinte proponente: COOPERATIVA MISTA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SÃO FRANCISCO DE
ASSIS, CNP) 08.720.579/0001-79, representada neste ato por sua Diretora-presidente, Sra. Nubia Rejane Baptista Gioda. Na sequência
passou-se à abertura do envelope de n° 01 - Documentos cie Habilitação, onde após a sua análise o proponente foi declarado habilitado.
Passou-se a abertura do envelope de n- 02. cndc n proponente foi declarada vencedora nos seguintes:

Item

3.

5.

8.

10.

13.

16.

17.

19.

FRUTAS E HORTALIÇAS

3atata-doce de ótima qualidade, compacta,
Irme, coloração uniforme, aroma, cor e
sabor típico da espécie em perfeito estado,
impa.
Brócolis Tipo ramoso, in natura. Tamanho
e coloração uniformes, consumo imediato e
em escala, no decorrer da semana no
máximo 7 (sete) dias antes do vencimento.
Folhas firmes sem áreas amareladas, sem
sujidades ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência ou qualidade.

Chuchu de le qualidade, sem machucados,
intacto e firme, tamanho uniforme e médio;

Couve manteiga em maços de 400 à 500g,
de boa qualidade, com folhas limpa,
íntegra, tamanho de médio em condições
de consumo e embalados conforme
cronograma em anexo.
Milho-verde em espiga, in natura, de 1a

qualidade, tamanho médio, grau médio de
amadurecimento, grãos inteiros e íntegros,
sem rupturas, acondicionado em
embalagem plástica de polipropileno,
resistente, com prazo de validade semanal
e especificações do produto.
Pimentão verde, cultivado sem uso de
agro tóxico, sem lesões de origem físicas ou
mecânicas, rachaduras e cortes. Isento de
sujidades, parasitas e larvas.
Polpa de abacaxi, polpa de fruta natural
integral congelada, sabor abacaxi, sem
aditivos, conservante e corante, embalagem
firme, que não rasgue ao descongelar,
atõxica, contendo Ikg, devendo apresentar
na embalagem o peso líquido, as
informações nutricionais, data de
fabricação e o prazo de validade.
Rúcula de lg qualidade, tenra, e fresca
isenta de material terroso, com coloração
uniforme e sem manchas, l ivre de
enfermidades. Embalagem em sacos
plásticos resistentes, conforme quant idade
solicitada.

Unidade

Kg

Kg

Kg

Maços

Kg

Kg

Kg

Kg

Quantidade

250

240

305

280

330

100

800

280

Preço unitário em RS

RS 3,92

RS 22,81

R$ 7,92

RS 5,36

R$ 7,74

RS 13,23

R$ 34,50

R$ 25,50

Preço total em RS

R$ 980,00

R$ 5.474,40

RS 2.415,60

R$ 1.500,80

RS 2.554,20

RS 1.323,00

RS 27,600,00

RS 7.140,00
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25.

26.

27.

DIVERSOS

Açúcar mascavo sem aditivos, conservantes
e corantes; embalado em sacola plástica
resistente contendo 2kg, devendo
apresentar na embalagem o peso, as
informações nutricíonais e o prazo de
validade mínimo de 3 meses.
Doce de frutas cremoso (uva), embalagem
de 500g com data de fabricação e validade
mínima de 3 meses. Produto produzido
com frutas frescas.
Extrato de tomate, pura polpa de tomate
congelada, de 1- qualidade, preparado com
frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele
e sementes. Deve estar isento de
fermentações. Deve possuir identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido. A rotulagem deve
estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionada em embalagens firmes de
Ikg.

Pacotes

Kg

Kg

50

50

200

R$ 24,27

R$ 22,56

RS 30,00

RS 1.213,50

RS 1.128,00

RS 6.000,00

Total RS: 57.329,50 (cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)

Os demais itens não tiveram cotação. A vencedora terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentar amostra dos itens n3 17, 25,
26, e 27, conforme disposto no item 7, subitem 7.1. do edital, sendo que a Comissão aguardará a análise da Nutricionista para manifestar.
Nada mais havendo a constar encerra-se a presente Ata que, após lida e achada em conforme, vai assinada pela Comissão de Licitação e
licitante presente.

anstani da Rosso
Membro da Comissão de Licitação

riscila Cariolato Ebling
iro da Comissão de Licitação

Nubi^Jtejane Baptista Gioda
Licitante
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