
ATA I - Chamamento Publico 001/2016 
 
  
Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sede da 
Prefeitura Municipal de Taquari, na sala da Comissão Permanente de Licitações, presentes os 
membros da Comissão, nomeada pela Portaria n° 758/2016, MARIA ISABEL PRECHT E 
SOUZA, Presidente, ALESSANDRA REIS DA SILVEIRA e BRUNA CARDOSO NUNES, 
membros, foi aberto o Chamamento Publico número zero um barra dois mil e dezesseis, que tem 
como objeto a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado à alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. No 
momento da abertura da sessão não houve a presença de licitantes. Pela Comissão Permanente de 
Licitações foi procedida a abertura e julgamento do envelope no. 01 (documentação), apresentado 
pela COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAÍ LTDA. Após análise da documentação 
constatou-se que o participante referido anteriormente cumpriu todas as exigências do edital, 
restando, portanto, habilitado. Em prosseguimento, a Comissão procedeu a abertura do envelope 
numero dois (proposta), sendo o resultado do certame o disposto na tabela abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE 
Coop.Suinocultores 

do Caí Ltda 
0001 FÍGADO BOVINO CORTADO EM ISCAS, 

de em média 1x5cm, congelada. Embalagem 
plástica transparente e resistente, própria para 
produtos congelados, de 1Kg. 
Deverá constar na embalagem  rotulagem com 
dados de identificação de acordo com a 
legislação vigente (contendo nome do produto 
acompanhado do termo “congelado”), 

procedência (nome do frigorífico ou 
abatedouro), data da embalagem, quantidade 
do produto, nº do registro no SIF, CISPOA ou 
SIM, com prazo de validade mínimo de 30 
dias a partir da data de entrega. 

KG 1300 12,48 

0002 CARNE BOVINA 2ª MOÍDA, com no 
máximo 10% de gordura. Congelada em 
embalagem de 1Kg,  transparente e resistente, 
própria para produtos congelados. 
Deverá constar na embalagem  rotulagem com 
dados de identificação de acordo com a 
legislação vigente (contendo nome do produto 
acompanhado do termo “congelado”), 

procedência (nome do frigorífico ou 
abatedouro), data da embalagem, quantidade 
do produto, nº do registro no SIF, CISPOA ou 
SIM, com prazo de validade mínimo de 30 
dias a partir da data de entrega. 

KG 1300 19,14 

0003 CARNE BOVINA 2ª PICADA – em cubos 
2x2cm, com no máximo 10% de gordura. 
Congelada em embalagem de 1Kg, 
transparente e resistente, própria para produtos 
congelados. 
Deverá constar na embalagem  rotulagem com 
dados de identificação de acordo com a 
legislação vigente (contendo nome do produto 

KG 1300 18,96 



acompanhado do termo “congelado”), 

procedência (nome do frigorífico ou 
abatedouro), data da embalagem, quantidade 
do produto, nº do registro no SIF, CISPOA ou 
SIM, com prazo de validade mínimo de 30 
dias a partir da data de entrega. 

0004 CARNE SUÍNA – pernil picado em cubos de 
em média 2x2cm, com no máximo 8% de 
gordura. Congelada em embalagem de 1Kg, 
transparente e resistente, própria para produtos 
congelados. 
Deverá constar na embalagem  rotulagem com 
dados de identificação de acordo com a 
legislação vigente (contendo nome do produto 
acompanhado do termo “congelado”), 

procedência (nome do frigorífico ou 
abatedouro), data da embalagem, quantidade 
do produto, nº do registro no SIF, CISPOA ou 
SIM, com prazo de validade mínimo de 30 
dias a partir da data de entrega. 

KG 1300 13,97 

0005 SALSICHA MISTA – carnes suína, bovina, 
carne mecanicamente separada de aves, alho 
em pasta, condimentos, corante natural, 
conservadores, fécula de mandioca, proteína 
de soja, água e sal. Congelada em embalagem 
de 2,5Kg, plástica, transparente e resistente, 
própria para produtos congelados.  
Deverá constar na embalagem rotulagem com 
dados de identificação de acordo com a 
legislação vigente (contendo nome do produto 
acompanhado do termo “congelado”), 

procedência (nome do frigorífico ou 
abatedouro), data da embalagem, quantidade 
do produto, nº do registro no SIF, CISPOA ou 
SIM, com prazo de validade mínimo de 120 
dias a partir da data de entrega. 

KG 801 8,38 

 

Nada mais havendo, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada 
sem ressalvas foi assinada pelos presentes. 
 


