
ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2021.

Aquisição de gêneros alimen%cios da agricultura familiar des)nados à alimentação
escolar do município de Vitória das Missões-RS.

         
Aos 10 dias do mês  de agosto de 2021, às 08:30, reuniu-se a Comissão de

Licitação na Prefeitura Municipal de Vitória das Missões, sito na Avenida Sete Povos, nº

2033,  com  a  presença  dos  membros  Morgana  Aline  Rohde  e Osmar  Ebone  ,  para

habilitação  e  julgamento  das  propostas  financeiras  referentes  a  Chamada  Pública  nº

3/2021– Inexigibilidade É o seguinte o parecer da Comissão:  

Posteriormente passou-se para a abertura do envelope nº 02 – Proposta –

sendo os seguintes os valores apresentados pelos agricultores:

Item Fornecedor Produto Qtde Unid. Preço
Unit.

14 Ronaldo

Schunke

Morango  in  natura,  grau  de

maturação  adequada  ao

consumo,  textura  e

consistência  de  fruta  fresca,

sem sujidades.

20,0 KG 18,00 360,00

18 Ronaldo

Schunke

Polpa  de  morango  congelado

para suco natural

80,0 KG 18,00 1.440,00

1 Roberto

Carlos

Maciel  dos

Santos

Alface  ,  lisa  e/ou  crespa  -

unidades de tamanho grande ,

integras e sem sujidades 

117,

0

UN 3,50 409,50

2 Roberto

Carlos

Maciel  dos

Santos

Beterraba,  unidades  em

tamanho  médio,  íntegras,

frescas,  sem  machucados

internos  e  externos,  sem

sujidades.

42,0 KG 3,30 138,60

4 Roberto

Carlos

Maciel  dos

Santos

Cenoura  legume  inteiro,

unidades em tamanho médio,

sem  sujidades,  íntegras,

fresca, sem brotos.

95,0 KG 4,00 380,00

8 Roberto

Carlos

Maciel  dos

Santos

Laranja   para  suco,  de  1°

qualidade,  sem  partes

estragadas  ou  murchas,  grau

médio de maturação.

75,0 KG 3,00 225,00

12 Roberto

Carlos

Maciel  dos

Milho verde espigas/unidades

de  aproximadamente  250g

integra,  sem  sujidades,  sem

200,

0

UN 1,10 220,00



Santos presença  de  insetos.

Embalagens  em  pacotes  de

plásFcos  atóxico,  com  5

unidades cada.

13 Roberto

Carlos

Maciel  dos

Santos

Moranga  caboFa,  tamanho

médio,  com  casca  sã,  sem

rupturas. 

45,0 KG 3,70 166,50

19 Roberto

Carlos

Maciel  dos

Santos

Repolho  verde,  integro,

fresco,  sem  sujidades  e/ou

partes estragadas. Unidade de

aproximadamente 1.5kg.

80,0 UN 4,50 360,00

21 Roberto

Carlos

Maciel  dos

Santos

Tempero  Verde  -  contento

salsa e cebolinha ,  em maços

de  arpox  80  a  100g  ,  sem

sujidades,  sem  presença  de

folhas  amareladas  ,  secas  e

amassadas .

120,

0

UN 3,50 420,00

3 Iranir  Lucia

Joner

Bolzan

Bolacha  artesanal  sorFda.

Embalagens  transparentes  de

1  kg  contendo  rótulo  de

informação  nutricional,  data

de  fabricação  e  validade.

Prazo de validade mínimo de

15  dias  a  parFr  do

recebimento.

80,0 KG 20,00 1.600,00

6 Iranir  Lucia

Joner

Bolzan

Cuca caseira sabores diversos ,

unidades  de  1000g

aproximadamente  ,  contento

rotulo  com  informação

nutricional,  lista  de

ingredientes  ,  data  de

fabricação  e  validade.  Prazo

de validade de no mínimo de

sete  dias  a  parFr  da  data  de

entrega.

15,0 KG 9,00 135,00

10 Iranir  Lucia

Joner

Bolzan

Massa  para  mini  pizza  -

Embalagem de 1kg,  contendo

rótulo  com  informação

nutricional  ,  data  de

fabricação e data de validade.

12,0 KG 12,00 144,00

11 Iranir  Lucia

Joner

Bolzan

Massa caseira, embalagem de

500g,  contendo  rótulo  com

informação  nutricional,  data

16,0 KG 8,00 128,00
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de  fabricação  e  data  de

validade.

15 Iranir  Lucia

Joner

Bolzan

Pão  integral  faFado,

embalagem  contendo  rótulo

com  informação  nutricional,

data  de fabricação  e data  de

validade, unidade de 600g.

54,0 KG 10,00 540,00

16 Iranir  Lucia

Joner

Bolzan

Pão  francês  –  unidade  de

aproximadamente  50g,

contendo  rótulo  com

informação  nutricional,  data

de  fabricação  e  data  de

validade. Pacote contendo 01

kg.

108,

0

KG 8,00 864,00

20 Iranir  Lucia

Joner

Bolzan

Rosca de polvilho, embalagem

de  400g,  contendo  rótulo  de

informação  nutricional  ,  data

de  fabricação  e  data  de

validade.

11,2 KG 18,00 201,60

5 COOPERATI

VA

LANGUIRU

LTDA

Coxa e Sobre coxa  de frango

congelada   de  1ª  qualidade,

sem dorso,  sem machucados,

sem  pele  rasgada,  embalada

individualmente  de  1kg  com

registro no SIF.

260,

0

KG 9,50 2.470,00

7 COOPERATI

VA

LANGUIRU

LTDA

Leite integral UHT embalagem

de  1  litro  –  embalagem

íntegra,  limpa  e  com

idenFficação  adequada,  o

prazo de validade deve ser no

mínimo 4  meses  a  contar  do

dia da entrega.

1.10

4,0

L 3,80 4.195,20

17 COOPERATI

VA

LANGUIRU

LTDA

Peito  de  frango  congelado,

com osso, isento de adiFvo ou

substâncias  estranhas,  sem

machucados,  embaladas  em

plásFco atóxico, transparente,

devidamente  selado,  com

especificação  de  peso,

validade do produto e marca/

procedência. Com registro em

um sistema de inspeção.

280,

0

KG 10,70 2.996,00
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Analisada a proposta de preços verificou-se que o Grupo está de acordo com o

orçamento realizado. Portanto, declarou-se vencedores.

Ronaldo Schunke

Roberto Carlos Maciel dos Santos

Iranir Lucia Joner Bolzan

COOPERATIVA LANGUIRU LTDA

Encaminha-se  o  presente  procedimento ao  Senhor  Prefeito  Municipal  para

homologação e ou outras  providências legais.  Nada mais havendo a tratar,  que lida e

achada conforme, vai assinada pela Comissão Permanente.

COMISSÃO JULGADORA:

Morgana Aline Rohde                       Osmar Ebone 
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