
     ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICIPAL 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 - 

Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Lei 11.947 DE 

16/07/2009 E Resolução nº. 26 do FNDE de 17/06/2013. 

 

ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROJETO DE VENDA 

 

 Aos 27 de março de 2017, às 13:30, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUARUJA DO SUL,  reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, 

designada pelo Decreto Administrativo  n° 001/2017, para a abertura dos envelopes de 

documentação e Projeto de Venda referente à Chamada Pública n° 01/2017 ( Processo 

Licitatório nº. 24/2017 – Dispensa de Licitação nº. 03/2017). 

 Estiveram presentes no ato de abertura dos envelopes somente os membros da 

Comissão Permanente de  licitação.  

 Entregaram os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Projeto de Venda  

a seguinte proponente: Grupo de Agricultores Formais sendo: COOPERATIVA  DE 

PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA – COOPERFLOR.  

 A Comissão rubricou os envelopes e passou para a abertura dos mesmos. 

 Inicialmente, abriu-se o envelope contendo a documentação para habilitação, os quais 

foram rubricados pela comissão. Em seguida passou-se para a fase de análise da 

documentação entregue, contatando-se os documentos encontran-se conforme solicitado no 

edital, estando, portanto, habilitada  a participaram da fase de julgamento do Projeto de venda. 

Posteriormente, abriu-se o envelope contendo os documentos referentes 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 mercado local ficando os itens da seguinte forma:  

Item  Unid Qtidade  Descrição Val Unit Val Tot 

01 Kg 400 Mandioca descascada congelada, primeira qualidade   Embalagem 

plástica atóxica de 1kg. 
3,90 1.560,00 
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02 Kg 400 Batata doce de boa qualidade, 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. 

3,39 1.356,00 

03 Kg 100 Abobora tipo cabotia, de tamanho médio e sem apresentar partes 

moles ou podres de boa qualidade e maduras. 
2,27 227,00 

04 Kg 100 Repolho verde graúdo, podado, isento de material terroso, de 

primeira qualidade, coloração uniforme e sem manchas. Deve ser 

entregue em embalagem apropriada para alimentos. 

2,35 235,00 

05 Und 1000 Alface, em pés de tamanho médio, contendo folhas tenras e sem 

ferrugem ou isento que comprometa a qualidade. 
2,09 2.090,00 

06 Kg 300 Beterraba de primeira qualidade, sem folhas, sem ferimento ou 

defeito, sem terra aderida superfície, tamanho médio. Deve ser 

entregue em embalagem apropriada para alimentos. 

3,47 1.041,00 

07 unid 100 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. 

4,24 424,00 

08 Kg 250 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. 

3,49 872,50 

09 Und 200 Couve-flor, contendo folhas verdes tenras e sem apresentar ferrugem 

ou insetos, contendo flores formadas. 
4,49 898,00 

10 Kg 100 Morango de boa qualidade, firme, inteiro, em embalagem atóxica de 

1 kg. 
17,49 1.749,00 

11 Kg 1000 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. 

4,25 4.250,00 

12 Kg 

 

150 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. 

3,04 456,00 

13 unid 50 Couve contendo folhas verdes tenras e sem apresentar ferrugem ou 

insetos, entregue de validade semanal - Maço aproximadamente 300 

gramas 

3,49 174,50 

14 unid 500 Tempero verde em molho, contendo salsinha, cebolinha, tenros e 

isentos de insetos ou qualquer coisa que comprometa a qualidade do 

produto – Maço aproximadamente 300 gramas 

2,32 1.160,00 

15 Kg 80 Amora  10,00 800,00 

16 unid  100 Melado de cana orgânico – Pote de 950 gramas, contendo as 

informações nutricionais, data de validade e demais informações.   
11,20 1.120,00 

17 unid  7000 Leite pasteurizado Tipo C – Embalagem de 1 litro, contendo as 

informações nutricionais, data de validade e demais informações.   
2,89 20.230,00 

18 Unid  1000 Bebida Láctea - Embalagem de 1 litro, contendo as informações 

nutricionais, data de validade e demais informações.   
3,25 3.250,00 

   Total   41.893,00 
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VALOR TOTAL  – Grupo formal R$ 41.893,00 ( Quarenta e um mil, oitocentos e noventa e 

três reais ). 

 

 

Guarujá do Sul, SC, 27 de março de 2017. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES: 

JULIO CESAR DELLA FLORA   – Pres. da Comissão:.. .......................................................... 

CLAUDENICE CARAMORI   – Membro titular:................................................................ 

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

 

 

 

 

 

 

 


