
..PREFEITURA MUNICIPAL DE
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ATA N* 3 DA CHAMADA PÚBLICA N^ 001/2023

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às llhoras e 30 minutos, na saia de licitações, situada na Rua João Moreira ne

1707, em São Francisco de Assis-RS, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria ne 09/2023, composta por Clarize Fogliato Trombini,
Maristani Dal Rosso e Priscila Carioiato Ebling considerando o disposto no artigo 14 da Lei n5 11.947/2009, na Resolução FNDE ne 06/2020 e
Resolução FNDE n5 21/2021 em razão de requisição emitida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para dar continuidade à sessão da
CHAMADA PÚBLICA em razão da desistência do prazo de recurso por parte da proponente COOPERATIVA MISTA DE PRODUTORES FAMILIARES DE
SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CNPI n^ 08.720.579/0001-79.

Não havendo interesse em recurso por parte da licitante, passou-se à abertura do envelope de n9 2, sendo que a proponente foi declarada
provisoriamente vencedora nos seguintes itens:
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Produtos

FRUTAS E HORTALIÇAS

Alface crespa características de primeira qualidade, folhas de
coloração verde, fresca, tenra, limpa, sem marcas de insetos e
isenta de folhas murchas, viscosas, danificadas ou amareladas.
Embalagem: única, plástica de 1 quilo de polietileno
transparente, preferência para 50% produtos orgânicos
certificados.

Beterraba lavada, as raízes devem ser firmes, sem sintoma de
murcha, cor vermelha intenso, de tamanho médio, sem
rachaduras, sem sujidades, sem sinais de brotação. Deverá ser
entregue em sacolas plásticas de acordo com o cronograma.
Preferência para 50 % produtos orgânicos certificados.
Cenoura fresca de boa qualidade, firme, casca limpa, lisa e de
cor alaranjada vivo, sem pigmentação verde ou roxa na parte
superior e sem brotos. Deverá ser entregue em embalagens de
acordo com cronograma. Preferência para 50% produtos
orgânicos certificados.
Couve flor fresca, com folhas brilhantes, lisas e viçosas,
tamanho médio a grande, cabeças firmes e sem áreas escuras,
com maturação uniforme e coloração amarelada, sem
manchas de fungos. Preferência para 50% produtos orgânicos
certificados.
Feijão preto tipo 1, safra nova, grãos inteiros e sãos, aspecto
brilhoso, liso, isento de material terroso, sujidades, pedras,
fungos ou parasitas e mistura de outras variedades e
espécies, com data de fabricação e validade impressa na
embalagem. Preferência para 50% produtos orgânicos
certificados.
Mandioca descascada limpa e congelada, de 1a qualidade,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades,
parasitas e larvas. Embalados em sacos plásticos conforme
cronograma e prazo de validade impresso. Preferência para
50% produtos orgânicos certificados.

Morango in natura de primeira qualidade, embalagem em
bandeja de plástico transparente, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas
contendo no mínimo 300g. Preferência para 50% produtos
orgânicos certificados.
Tempero verde, maços de cebola e salsa, com
aproximadamente 200 gramas cada maço. De primeira
qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física OL

Unidade

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Bandeja

Quantidade

400

220

220

320

400

460

550

*Preço de aquisição

Preço unitário
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18,67

6,10

6,60

18,60

9,36

9,31

10,50

Preço total em RS

7.468,00

1.342,00

1.452,00

5.952,00

3.744,00

4.282,60

5.775,00

2.385,92
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mecânica, perfurações ou cortes, tamanho e coloração
uniforme, isenta de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionadas em embalagem própria, de colheita recente.
Preferência para 50% produtos orgânicos certificados.

Maço 512 4,66
Repolho verde de \- qualidade, sem machucados, intacta e
firme, sem folhas secas. Preferência para 50% produtos
orgânicos certificados. Kg 320 3,87 1.238,40

PANIF1CADOS E MASSAS

10

Cuca sem recheio com farofa. Embalagens contendo Ikg;
íntegra, com sabor e odor agradável, hem assada, feita a base
cie farinha de trigo de primeira qualidade. Ingredientes:
farinha de trigo, açúcar, ovos, água, manteiga, sal e fermento
devendo estar intacta e constar: data de fabricação, prazo de
validade, ingredientes e peso do produto.

Kg 528 26,43 13.955,04

11

Pão caseiro. Características: não esfarelento ou cascudo, bem
assado, tamanho uniforme, fabricado no dia anterior da
entrega. Embalagem: plástica, estéril e descartável, devendo
estar intacta, bem vedada e constar data de fabricação, prazo
de validade, ingredientes e peso do produto. Embalagem de
Ikg cada.

Kg 528 22,47 11.864,16

DIVERSOS

12

Abóbora (tipo cabotiá) refrigerada, de primeira qualidade,
fatiada em cubos, sem casca e sã. O produto deverá estar
fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Embalagem de Ikg a
vácuo. Preferência para 50% produtos orgânicos certificados.

300 8,87 2,661,00

13

Iogurte com consistência pastosa, seu gosto e odor são
acidulados, apresentam ácido lático na proporção de 0,5 a 1,5
%, presença de germes da flora normal com vitalidade,
ausência de patógenos, impurezas coliformes e outros
componentes estranhos, feito apenas de leite e micro-
organismos fermentadores. Embalagem de l litro com
identificação do produto, dos ingredientes, informações
nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo,
prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a
legislação. Litros 360 17,10 6.156,00

14

Iogurte natural integral, consistência pastosa, contendo
apenas 3 ingredientes, sem adição de açúcar. Embalagem de l
litro com Identificação do produto, dos ingredientes,
informações nutricionais, marca do fabricante e informações
do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de
acordo com a legislação. Litros 80 16,73 1.338,40

15

Queijo mussarela produto elaborado com leite de vaca, com
aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogénea,
cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado, fatiado 15g
cada. Embalagem de polietileno transparente de Ikg com
identificação do produto, dos ingredientes, informações
nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo,
prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a
legislação.

115 43,50

5.002,50

16

Queijo ricota tipo fresco, embalagem de 300g. O prazo de
validade não poderá ser inferior a 60 dias a contar da data de
entrega, informações nutricionais, marca do fabricante e
informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e
rotulagem de acordo com a legislação. Unidade 100 13,33 1.333,00
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Total em R$ 75.950,02

A proponente terá o prazo de até 2 (dois) dias úteis para apresentar amostras dos itens ns 10, 11, 12,13,14, 15 e 16, conforme disposto no item
7, subitem 7,1, do edital, sendo que a Comissão aguardará a análise e parecer da Nutricionista para se manifestar. Nada mais havendo a constar
encerra-se s presente Ata que, após lida e achada em conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação e licitante presente.

Priscila Ebling
Presítteníe da Comissão de Licitação

Clarize Trombini
Membro da Comissão de Licitação

Maristani Dal Rosso
Membro da Comissão de Licitação
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