
ATA I - Chamamento Publico 002/2016 
 
  
Aos treze 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 dois 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 
pelos seguintes fornecedores individuais: Sr. NELSON OLIVEIRA MARQUES, Sra. MARIA 
CENI DA COSTA e Sr. LEANDRO AVILA DE OLIVEIRA. Após análise da documentação 
constatou-se que os participantes referidos anteriormente cumpriram todas as exigências do edital, 
restando, portanto, habilitados. Em prosseguimento, a Comissão procedeu a abertura dos envelopes 
numero dois (propostas), sendo o resultado do certame o disposto na tabela abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE Nelson Mª Ceni Leandro 
0001 ALFACE lisa/crespa, graúda, de 1ª 

qualidade, podada, tenra e fresca, 
isenta de material terroso, 
coloração uniforme e sem 
manchas. 

UNID 420 Não Cotou Não Cotou 1,50 

0002 COUVVE verde, de 1ª qualidade, 
em molhos, tenra e fresca, bem 
desenvolvidas, folhas novas e 
grandes, macias de coloração 
verde clara ou escura, íntegras e 
livre de sujeiras e ataques de larvas 
ou insetos, com no mínimo 10 
folhas por molho. 

UNID 300 Não Cotou Não Cotou 1,50 

0003 TEMPERO VERDE, maço 
contendo cebolinha e salsinha, 
isento de material terroso, firme, 
sem partes moles, não amarelado 
ou murcho, coloração uniforme, 
sem manchas. 

UNID 300 Não Cotou Não Cotou 1,00 

0004 AIPIM descascado e hugienizado, 
de 1ª qualidade, cortados em 
toletes, de fácil cozimento e 
congelado através do sistema 
rápido, ou ainda, acondicionado 
em embalagem plástica, atóxica, 
transparente, resistente, contendo 
de 01Kg a 05Kg. A embalagem 
deve estar rotulada, conforme 
legislação vigente, contendo 
informações nutricionais, peso da 
embalagem e prazo de validade de 
6 meses. 

KG 300 Não Cotou Não Cotou 3,50 

005 Doce de Frutas (diversos) tipo 
(schimier). Produto feito à base de 
frutas frescas. Deve conter no 

UNID 400 Não Cotou 6,00 Não Cotou 



mínimo os seguintes ingredientes: 
polpa de fruta e açúcar. 
Embalagem primária: pote plástico 
transparente ou vidro contendo no 
mínimo 500g do produto. Deverá 
contar no rótulo a identificação do 
produto, peso e data de validade. 
Validade mínima de 3 (três) meses 
a contar da data entrega. 

006 Leite Líquido Pasteurizado 
Integral. Produto homogeneizado, 
embalado individualmente em 
saquinhos plásticos contendo 1 
(um) litro. Deverá constar no 
rótulo identificação do produto, 
peso e data de validade. Validade 
mínima de 2 (dois) dias, a contar 
da data da entrega. 

UNID 2100 3,50 Não Cotou Não Cotou 

 

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


