
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações, para  serem utilizado na 
elaboração da alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de 
Guaruja do Sul - Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE 
 

ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROJETO DE VENDA Nº. 02  
 

 
  
Aos 22  de maio de 2019, às 08:30, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARUJA DO SUL,  reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, 
designada pelo Decreto Administrativo  n° 40/2019, para recebimento de Ata da 
Assembleia Geral Ordinária  da Cooperativa Cooperflor, com o devido registrada na 
Junta Comercial e Cópias das certidões negativas junto ao FGTS ( vencida durante o 
prazo ) , referente  a Chamada Pública n° 01/2019 ( Processo Licitatório nº. 21/2019 - 
Dispensa de Licitação nº. 01/2019 ), conforme Ata de Julgamento da Documentação 
nº.01, e após analise da documentação. 
 Estiveram presentes no ato somente os membros da Comissão Permanente de  
licitação.  
 Após analise da documentação apresentada no data de 03 de maio de 2019, 
bem como a apresentada na data de 22 de maio de 2019,  a Comissão Permanente 
de Licitações julgou habilitada:  Grupo de Agricultores Formais sendo: COOPERATIVA  
DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA – 
COOPERFLOR, estando, portanto, apta  a participaram da fase de julgamento do 
Projeto de venda. 
 

Posteriormente, abriu-se o envelope referente ao Projeto de Venda, os quais 
foram rubricados pela comissão. Em seguida passou-se para a fase de análise e 
comparação dos mesmos. Desta, verificou-se que o proponente, esta apto a fornecer 
os produtos conforme abaixo especificado e que os preços cotados estão de acordo 
com o estabelecido no edital,  ficando os itens da seguinte forma: 
 

Quant
idade 

 

unid Alimento – Descrição  Valor 
Unitário 
Médio 

Total 

50 Kg Bolacha amanteigada -Tipo artesanal. Manipulada e 
embalada de acordo com as normas sanitárias, contendo 
informações nutricionais e rótulos.  

17,00 850,00 

 
25 
 

Kg Abobora tipo cabotia, de tamanho médio e sem apresentar 
partes moles ou podres de boa qualidade e maduras.  2,36 59,00 

50 

 

Kg Abobrinha verde – com casca lisa e brilhante, firme, cor 
verde ou amarelada, sem partes amolecidas, tamanho 
médio a grande, isenta de fungos e indícios de germinação. 
Devem estar frescas, íntegras, sem traço de descoloração 
ou manchas, isentas de aroma, sabor e odor estranhos. 
Ausência de danos físicos e mecânicos que afetem a 
aparência.  

2,29 114,50 

 
10 

kg Açafrão da terra, de primeira qualidade, isentos de aditivos 
ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias 
para consumo ou que alterem suas características naturais 
(físicas, químicas e organolépticas), cor amarelo-
alaranjado, sem adulterações ou contaminações de 
qualquer espécie (materiais estranhos, umidade, resíduos 
terrosos, químicos, mofo, biológicos. 

32,48 324,80 



 
50 

kg Açúcar mascavo de boa qualidade, fresco, livre de umidade 
e impurezas. Entregue em embalagem adequada.  

11,46 573,00 

2.600 unid Alface, de primeira qualidade, em pés de tamanho médio, 
íntegra, contendo folhas tenras e sem ferrugem ou isento 
que comprometa a qualidade. Unidade. 

2,01 5226,00 

30 kg Alho- De boa qualidade, fresca, compacta e firme, sem 
lesões de origem física ou mecânica oriundas de manuseio 
e transporte (rachaduras e cortes), tamanho uniforme, 
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades. Deve ser 
entregue em embalagem apropriada para alimentos.  

20,04 601,20 

50 kg Amora preta –De boa qualidade, fresca, sem lesões de 
origem física ou mecânica oriundas de manuseio e 
transporte, tamanho uniforme, devendo ser graúda, aroma 
e cor de espécie, estar livre de enfermidades, insetos e 
sujidades. Deve ser entregue em embalagem apropriada 
para alimentos.  

12,00 600,00 

500 kg Batata doce de boa qualidade, lavada, fresca, compacta e 
firme, sem lesões de origem física ou mecânica oriundas 
de manuseio e transporte (rachaduras e cortes), tamanho 
uniforme, devendo ser graúda, aroma e cor de espécie, 
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades. Deve ser 
entregue em embalagem apropriada para alimentos.  

3,61 1805,00 

1600 unid Bebida láctea - Embalagem de 1 litro, contendo as 
informações nutricionais, data de validade e demais 
informações. 

3,49 5584,00 

450 kg Beterraba de primeira qualidade, lavada, sem folhas, com 
casca sã, sem rupturas, ferimentos ou defeitos, sem terra 
aderida à superfície, tamanho médio. Estarem 
suficientemente desenvolvidas. Não estarem danificadas 
por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Livre de 
enfermidades. Isenta de partes pútridas. Deve ser entregue 
em embalagem apropriada para alimentos.  

3,29 1480,50 

200 unid Brócolis, deverá ser fresco e saudável, maturação 
adequada para consumo, aroma e cor da espécie, estar 
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar 
danificado por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a sua aparência. Deve ser entregue 
em embalagem apropriada para alimentos, maço com 300 
gramas. 

3,71 742,00 

100 kg Caqui chocolate (maturação adequada para consumo 
textura e consistência de fruta fresca, isento de 
machucados e podridão).  

3,99 399,00 

50 kg Cebola - de boa qualidade, fresca, compacta e firme, sem 
lesões de origem física ou mecânica oriundas de manuseio 
e transporte (rachaduras e corte), tamanho uniforme, 
devendo ser graúda, aroma e cor de espécie, estar livre de 
enfermidades, insetos e sujidades. Deve ser entregue em 
embalagem apropriada para alimentos.  

2,79 139,50 

200 kg Cenoura, de primeira qualidade, deve estar firme, sem 
rupturas, com casca sã, tamanho médio, sem lesões de 
origem física ou mecânica oriundos de manuseio e 
transporte (rachaduras e cortes), maturação adequada 
para consumo, ter aroma e cor de espécie, estar livre de 
enfermidades, insetos e sujidades. Deve ser entregue em 

3,26 652,00 



embalagem apropriada para alimentos.  

150 kg Chuchu de primeira qualidade, deve estar firme, sem 
lesões de origem física ou mecânica oriundos de manuseio 
e transporte (rachaduras e cortes), maturação adequada 
para consumo, ter aroma e cor de espécie, estar livre de 
enfermidades, insetos e sujidades. Deve ser entregue em 
embalagem apropriada para alimentos. 

2,98 447,00 

100 unid Couve contendo folhas verdes tenras e sem apresentar 
ferrugem ou insetos, entregue de validade semanal.  

2,93 293,00 

400 unid Couve-flor, sem apresentar ferrugem ou insetos, contendo 
flores formadas, de 1ª qualidade, firme e intacta, isenta de 
material terroso, com coloração uniforme, sem manchas, 
livre de enfermidades, isento de partes pútridas. 
Suficientemente desenvolvida, em perfeito estado de 
conservação e maturação. Maço com 300 gramas. 

3,99 1596,00 

150 kg Feijão Preto orgânico- de primeira qualidade, deve estar 
firme, sem lesões de origem física ou mecânica oriundas de 
transporte, aroma e cor de espécie, livre de sujidades.  

5,25 787,50 

800 kg Laranja de primeira qualidade, inteira, firme, sem ceder a 
pressão dos dedos, casca lisa, maturação adequada para 
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas, 
deve ser entregue em embalagem apropriada para 
alimentos.  

2,80 2240,00 

5.000 unid Leite pasteurizado tipo c - Embalagem de 1 litro, contendo 
as informações nutricionais, data de validade e demais 
informações. 

2,93 14650,00 

500 unid Mandioca descascada congelada, de primeira qualidade. 
Embalagem de 1Kg. 

4,40 2200,00 

200 unid Melado de cana orgânico – Pote de 950 gramas, contendo 
as informações nutricionais, data de validade e demais 
informações. 

12,50 2500,00 

130 kg Milho verde em espigas – De boa qualidade, livre de 
enfermidades, macio, no ponto de maturação adequado ao 
consumo. Deverá ser entregue sem cascas, limpos e em 
embalagem adequada.  

3,25 422,50 

200 unid Morango de boa qualidade, firme, inteiro, em embalagem 
atóxica de 1 kg. 

16,55 3310,00 

150 unid Nata - Fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, 
deverá apresentar aspecto e cheiro característico , livre de 
sujidades e substâncias nocivas. Embalagem de 400 
gramas. Data de validade mínima 10 dias. 

5,89 883,50 

100 kg Pêssego - de primeira qualidade, deve estar firme, sem 
lesões de origem física ou mecânica oriundos de manuseio 
e transporte (rachaduras e cortes), maturação adequada 
para consumo, ter aroma e cor de espécie, estar livre de 
enfermidades, insetos e sujidades. Deve ser entregue em 
embalagem apropriada para alimentos.  

4,90 490,00 

10 kg Pipoca Orgânica - de boa qualidade, fresca, compacta e 
firme, sem lesões. Tamanho uniforme, devendo ser graúda, 
aroma e cor de espécie, estar livre de enfermidades, 
insetos e sujidades. Deve ser entregue em embalagem 
apropriada para alimentos.  

5,25 52,50 

600 kg Pokan – de primeira qualidade, in natura, inteira, firme, 
casca lisa, maturação adequada para o consumo, com 

3,36 2016,00 



ausência de sujidades.  

50 unid Queijo orgânico - Fabricada a partir de matérias primas sãs 
e limpas, deverá apresentar aspecto e cheiro característico, 
livre de sujidades e substâncias nocivas. Embalagem de 
1kg. 

28,00 1400,00 

300 kg Repolho verde, graúdo, de 1ª qualidade, folhas sãs, sem 
rupturas, com coloração uniforme, sem manchas, livre de 
enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar 
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Suficientemente desenvolvido, em perfeito estado de 
conservação e maturação.  Deverá ser entregue em 
embalagem apropriada para alimentos.  

3,26 978,00 

200 unid Rúcula de 1ª qualidade, tenra e fresca, isenta de material 
terroso, com coloração uniforme e sem manchas, livre de 
enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos resistentes.  

2,50 500,00 

600 unid Tempero verde, contendo salsinha, cebolinha, tenros e 
isentos de insetos ou qualquer coisa que comprometa a 
qualidade do produto – Maço de aproximadamente 300 
gramas. 

2,43 1458,00 

200 kg Tomate de 1ª qualidade, tamanho médio, apresentando 
grau médio de maturação, com casca sã, sem rupturas, 
livre de enfermidades, isento de partes pútridas.  

4,91 982,00 

20 kg Maracujá, redondo, casca lisa, graúdo, de 1ª qualidade, 

livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com 

polpa firme e intacta.   

7,49 149,80 

  Total   56.506,30 

 
  

Também verificou-se que em função da abertura de prazo para nova 
habilitação, a necessidade de alteração da data da apresentação das amostras, 
conforme item 07. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS, sendo esta,  estabelecida em 
22 de maio de 2019, ate as 13:00, o qual será comunicada a COOPERATIVA  DE 
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA – 
COOPERFLOR.  
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