
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL  
 
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 DO  PROJETO DE VENDA Nº. 02  
 
No dia 07 de abril de 2021, recebeu-se da secretaria Municipal de Educação, resultado 
da analise das amostras dos produtos, a qual foi publicada no site do município, sendo 
que todas as amostras foram aprovadas.  
 
 Aos 09 de abril de 2021, às 15:30, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARUJA DO SUL,  reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, 
designada pelo Decreto Administrativo  n° 02/2021, para a julgamento final do Projeto 
de venda, referente à Chamada Pública n° 01/2021 (Processo Licitatório nº. 08/2021 - 
Dispensa de Licitação nº. 01/2021, tendo o seguinte julgamento. 
  
 
 
COOPERATIVA  – COOPERFLOR 
 

Quant. 
Total 

 
Produto 

Valor 
Unitário 

Total 

    600 
 

Unid. 
 

Alface, em pés de tamanho médio, contendo folhas tenras e sem ferrugem ou isento que 
comprometa a qualidade 

2,17 1.302,00 

150 kg 
Bolacha caseira, com fabricação e distribuição de acordo com as normas 
sanitárias.Produto de ótima qualidade. 

22,50 3.375,00 

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. 

4,54 908,00 

100  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 

3,24 324,00 

100 
 

maços 
Couve contendo folhas verdes tenras e sem apresentar ferrugem ou insetos, entregue de 
validade semanal; 

3,29 329,00 

150 unid 

Doces e Geléia de Frutas (Uva, Figo, Pêssego, Tangerina, Abóbora, Laranja, Morango e 
Pêra): orgânico e convencional: Características técnicas: produto oriundo do cozimento 
de polpa de frutas com açúcar, nas versões orgânica e convencional. Sabores: morango, 
figo, tangerina, abóbora, laranja, pêra, uva e jaboticaba. Embalagem: acondicionados em 
potes de vidro com vedação a vácuo. 

18,50 2.775,00 

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

R$ 3,34 668,00 

1000 
 

unid 
Leite pasteurizado tipo c -Embalagem de 1 litro, contendo as informações nutricionais, 
data de validade (com no mínimo 5 dias) e demais informações. 

R$ 3,34 3.340,00 

200  kg Morango de boa qualidade, firme, inteiro,  em embalagem atóxica de 1 kg. 19,75 3.950,00 

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. 

6,94 1.041,00 

300 kg 
Pokan –de primeira qualidade,in natura, inteira, firme, casca lisa, maturação adequada 
para o consumo, com ausência de sujidades. 

3,34 1.002,00 

30 kg 
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. 

30,70 921,00 



150  Kg 
Repolho verde graúdo, podado, isento de material terroso, de primeira qualidade, 
coloração uniforme e sem manchas. deve ser entregue em embalagem apropriada para 
alimentos 

3,09 463,50 

150 
 

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

3,79 568,50 

120  unid 
Couve-flor, contendo folhas verdes tenras e sem apresentar ferrugem ou insetos, 
contendo flores formadas. 

4,54 544,80 

     

 

250 KG 

Cenoura, 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. 

4,09 1.022,50 

955 
 

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

4,49  4.287,95 

  TOTAL   26.822,25 

 
  
 

COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL  
Quant. 
Total 

 
Produto 

Valor 
Unitário 

Total 

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

11,79 1.179,00 

150  kg 

Arroz Tipo I: Características Gerais: Arroz isento de matéria terrosa, de parasitas, de 
detritos animais e vegetais, de pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos, mofados 
ou carunchados. Embalagem: pacotes de polietileno transparente, resistente e sem 
rupturas.1 Kg. 

6,50 975,00 

300 kg 

Banana caturra- De 1a qualidade e classificada, fresca , nível médio de amadurecimento 
Deve apresentar características bem  definidas, bem formadas. Livres de danos 
fisiológicos, pragas e doenças. Estar em perfeitas condições de conservação e 
maturidade. 

3,20 960,00 

150 kg 
Bolacha caseira, com fabricação e distribuição de acordo com as normas 
sanitárias.Produto de ótima qualidade. 

22,50 3.375,00 

150 unid 

Doces e Geléia de Frutas (Uva, Figo, Pêssego, Tangerina, Abóbora, Laranja, Morango e 
Pêra): orgânico e convencional: Características técnicas: produto oriundo do cozimento 
de polpa de frutas com açúcar, nas versões orgânica e convencional. Sabores: morango, 
figo, tangerina, abóbora, laranja, pêra, uva e jaboticaba. Embalagem: acondicionados em 
potes de vidro com vedação a vácuo. 

18,50 2.775,00 

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

R$ 3,34 668,00 

300 kg 

Maçã: Características Gerais: Apresenta cor e conformação uniformes, casca lisa, de cor 
acentuada e brilhante, sem partes verdes, bem desenvolvida e madura, com polpa 
intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 
tamanho médio, íntegras firmes e sem manchas.   Embalagem: Acondicionada em 
caixas. 

R$ 6,50 

1.950,00 

30 kg 
MEL –Produto de ótima qualidade e procedência , produzido e embalado de acordo com 
as normas sanitárias .Com cor e aroma característicos. 

26,50 795,00 

120 duzia 

OVOS DE GALINHA: produto fresco tipo grande (50g), íntegro, tamanho uniforme, 
proveniente de avicultor com inspeção oficial (SIM, SIE OU SIF), cor, odor e sabor 
característico, casca lisa, pouco porosa, sem manchas ou sujidades, sem rachaduras, 
isento de podridão e fungos. Validade mínima de 20 dias a contar no ato da entrega. 

6,50 780,00 

300 kg 
Pokan –de primeira qualidade,in natura, inteira, firme, casca lisa, maturação adequada 
para o consumo, com ausência de sujidades. 

3,34 1.002,00 

150  Kg 
Repolho verde graúdo, podado, isento de material terroso, de primeira qualidade, 
coloração uniforme e sem manchas. deve ser entregue em embalagem apropriada para 
alimentos 

3,09 463,50 

     

 

250 KG 
Cenoura, de primeira qualidade, deve estar firme, sem lesões de origem física ou 
mecânica oriundos de manuseio e transporte(rachaduras e cortes),maturação adequada 

4,09 1.022,50 



para consumo, ter aroma e cor de espécie, estar livre de enfermidades, insetos e 
sujidades. Deve ser entregue em embalagem apropriada para alimentos. 

100 Unid  

FUBÁ DE MILHO AMARELO: Enriquecido com ácido fólico e ferro nas proporções 
determinadas conforme legislação federal específica vigente. Não deverá apresentar 
resíduos e impurezas, bolor, ou cheiro não característico. A embalagem deve estar 
intacta, o produto acondicionado em pacotes de polietileno transparente bem vedado, 
embalagem de até 1Kg. Validade mínima 3 meses a partir da data de entrega. Produto 
em conformidade com as exigências da ANVISA 

4,50 450,00 

955 
 

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

4,49  4.287,95 

  TOTAL   20.682,95 

 

 
Após analise do preços, constatou-se um empate nos itens:  
 

Quant. 
Total 

 
Produto 

Valor 
Unitário 

Total 

150 kg 
Bolacha caseira, com fabricação e distribuição de acordo com as normas 
sanitárias.Produto de ótima qualidade. 

22,50 3.375,00 

150 unid 

Doces e Geléia de Frutas (Uva, Figo, Pêssego, Tangerina, Abóbora, Laranja, Morango e 
Pêra): orgânico e convencional: Características técnicas: produto oriundo do cozimento 
de polpa de frutas com açúcar, nas versões orgânica e convencional. Sabores: morango, 
figo, tangerina, abóbora, laranja, pêra, uva e jaboticaba. Embalagem: acondicionados em 
potes de vidro com vedação a vácuo. 

18,50 2.775,00 

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

R$ 3,34 668,00 

300 kg 
Pokan –de primeira qualidade,in natura, inteira, firme, casca lisa, maturação adequada 
para o consumo, com ausência de sujidades. 

3,34 1.002,00 

150  Kg 
Repolho verde graúdo, podado, isento de material terroso, de primeira qualidade, 
coloração uniforme e sem manchas. deve ser entregue em embalagem apropriada para 
alimentos 

3,09 463,50 

     

 

250 KG 

Cenoura, 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. 

4,09 1.022,50 

955 
 

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

4,49  4.287,95 

 
 
Conforme constante no edital Item 6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS 
BENEFICIÁRIOS 

6.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de 
projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos 
do estado, e grupo de propostas do País. 

 a. O grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos. 

Sendo assim, os itens supracitados que tiveram empate, passaram a COOPERATIVA  
COOPERFLOR,  por estar localizada em nosso município, sendo assim: 
 

COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL  
Quant. 
Total 

 
Produto 

Valor 
Unitário 

Total 



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

11,79 1.179,00 

150  kg 

Arroz Tipo I: Características Gerais: Arroz isento de matéria terrosa, de parasitas, de 
detritos animais e vegetais, de pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos, mofados 
ou carunchados. Embalagem: pacotes de polietileno transparente, resistente e sem 
rupturas.1 Kg. 

6,50 975,00 

300 kg 

Banana caturra- De 1a qualidade e classificada, fresca , nível médio de amadurecimento 
Deve apresentar características bem  definidas, bem formadas. Livres de danos 
fisiológicos, pragas e doenças. Estar em perfeitas condições de conservação e 
maturidade. 

3,20 960,00 

300 kg 

Maçã: Características Gerais: Apresenta cor e conformação uniformes, casca lisa, de cor 
acentuada e brilhante, sem partes verdes, bem desenvolvida e madura, com polpa 
intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 
tamanho médio, íntegras firmes e sem manchas.   Embalagem: Acondicionada em 
caixas. 

R$ 6,50 

1.950,00 

30 kg 
MEL –Produto de ótima qualidade e procedência , produzido e embalado de acordo com 
as normas sanitárias .Com cor e aroma característicos. 

26,50 795,00 

120 duzia 

OVOS DE GALINHA: produto fresco tipo grande (50g), íntegro, tamanho uniforme, 
proveniente de avicultor com inspeção oficial (SIM, SIE OU SIF), cor, odor e sabor 
característico, casca lisa, pouco porosa, sem manchas ou sujidades, sem rachaduras, 
isento de podridão e fungos. Validade mínima de 20 dias a contar no ato da entrega. 

6,50 780,00 

     

 

100 Unid  

FUBÁ DE MILHO AMARELO: Enriquecido com ácido fólico e ferro nas proporções 
determinadas conforme legislação federal específica vigente. Não deverá apresentar 
resíduos e impurezas, bolor, ou cheiro não característico. A embalagem deve estar 
intacta, o produto acondicionado em pacotes de polietileno transparente bem vedado, 
embalagem de até 1Kg. Validade mínima 3 meses a partir da data de entrega. Produto 
em conformidade com as exigências da ANVISA 

4,50 450,00 

  TOTAL   7.089,00 

 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES: 

CLAUDENICE CARAMORI – Pres. da Comissão:.. .......................................................... 

FRANCISCO J. G. DE MATTOS – Membro Titular:................................................................... 

JANICE INES RIFFEL  - Membro Titular:................................................................... 

 

 


