
ATA CHAMADA PÚBLICA  Nº 001/2016 

 

Processo Administrativo 314-A/2016 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

 

                                       As 10:00 horas do dia 23 de Março de 2016, na Prefeitura 

Municipal de Dona Francisca, à Rua do Comércio 619, reuniu-se a COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

E AVALIAÇÃO para abertura e julgamento da habilitação e propostas da Chamada Pública  

001/2016, relativo aquisição de Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar/PNAE. Presente os membros infra-assinados constatou-se a apresentação dos 

seguintes licitantes: COOPERATIVA MISTA AGRÍCOLA NOVA PALMA, NEIMAR BORDIM 

DUTRA, ZENITA MARIA GARLET PELEGRIN e CLAISA ENGEL POSSER. De imediato 

passou-se a verificação da documentação exigida no edital, na qual todos licitantes estavam de 

acordo com as exigências do mesmo. A seguir passou-se à apreciação das propostas 

financeiras: Saindo vencedor: CLAISA ENGEL POSSER para os itens Alface e Tempero 

Verde ; ZENITA MARIA GARLET PELEGRIN para os itens: Cebola, Polpa de Frutas e 

Mandioca; NEIMAR BORDIN DUTRA para o item Banana Prata e COOPERATIVA 

AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA para os itens: Leite em pó, farinha de trigo , farinha 

de milho, macarrão parafuso e macarrão espaguete, Feijão e Arroz, para os demais itens não 

houveram fornecedores interessados. Nada mais havendo, foi lavrada à presente ata, por mim, 

CLEUZA ONIRA FRIEDRICH, Presidente da Comissão, a qual, após lida e aprovada, vai 

assinada pelos membros da Comissão, submetendo-se o resultado à homologação da Senhor 

Prefeito Municipal. 

 

 

 

Alex Fernandes 

Membro 

 

 

 

Raquel Miranda keisman 

Membro 

 

 

Cleuza Onira Friedrich 

Presidente 



 

 

LISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO A 
LEI N.º 11.947, DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO N.º 38 DO FNDE, DE 16/07/2009. 

PAGAMENTO PARA 30 E 60 DIAS. 
        

          

          Escolas Municipais de Ensino Fundamental 

      

LICITANTES 

Item Especificações Quant Unid Preço Preço total 

CAMNPAL 
Zenita 

Maria G. 
Pelegrin 

Claisa Engel 
Posser 

Neimar 
Bordim 
Dutra 

  
    

Sugerido Sugerido 

1 

Alface, deve apresentar as caracteristicas do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria, livre de danos mecânicos e 
fisiológicos, pragas e doenças, e estarem em 
perfeitas condições de conservação. 

30 Unid R$ 2,00 R$ 60,00     R$ 60,00   

2 

Banana Prata, deve apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria, livres de danos mecânicos e 
fisiológicos, pragas e doenças e estarem em 
perfeitas condições de conservação e maturação. 

40 Kg R$ 2,40 R$ 96,00       R$ 96,00 



3 

Cebola branca, nova, de 1ª qualidade, com casca 
protetora apresentando grau médio de maturação, 
com ausência de machucados, sujidades, parasitas 
e larvas. 

30 Kg R$ 4,00 
R$ 

120,00 
  R$ 120,00     

4 
Cenoura, tamanho médio, com características 
íntegras e de boa qualidade; isento de sujidades. 

10 Kg R$ 2,00 R$ 20,00         

5 

Couve-folha, deve apresentar as caracteristicas do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria (verde escuro), livre de danos 
mecânicos e fisiológicos, pragas e doenças, e 
estarem em perfeitas condições de conservação. 

10 maços R$ 1,00 R$ 10,00         

6 
Pimentão verde, integro, livre de machucados, boa 
aparência (sem estar murchos), livres de odores, 
cor característica (verde escuro). 

5 Kg R$ 9,51 R$ 47,55         

7 
Tempero verde (salsa e cebolinha), livre de 
sujidades, íntegro, coloração característica. 

5 maços R$ 2,00 R$ 10,00     R$ 10,00   

8 

Mandioca, descascado, congelado, embalagem 
com peso de 1 Kg hermeticamente fechado, 
contendo data do congelamento e data de 
validade. 

10 Kg R$ 4,00 R$ 40,00   R$ 40,00     

9 

Polpa de fruta, produto 100% natural, obtido das 
partes da fruta, madura e fresca, sabores variados, 
congelado, embalagem de 1 Kg, contendo data de 
fabricação e data de validade. Sabores: morango, 
mamão, abacaxi. 

10 Kg R$ 15,00 
R$ 

150,00 
  R$ 150,00     



10 

Arroz branco, subgrupo polido, classe longo fino, 
agulha, Tipo 1, isento de matéria terrosa, pedras, 
fungos ou parasitas, livre de umidade, com grãos 
inteiros. Acondicionado em embalagens de 5  Kg, 
de polietileno transparente, original de fábrica. 
Contendo na embalagem informações de 
procedência, data de fabricação e prazo da 
validade. 

30 Kg R$ 2,10 R$ 63,00 R$ 63,00       

11 

Leite em pó instantâneo, constituído de leite 
integral, lecitina de soja, vitaminas A, D e ferro. Em 
embalagens de 1 Kg, contendo data de fabricação e 
prazo de validade, bem como instruções de 
preparo e conservação. 

30 Kg R$ 16,50 
R$ 

495,00 
R$ 495,00       

12 

Farinha de trigo especial, tipo 1, obtido do trigo 
moído, limpo, enriquecido com ferro e ácido fólico 
(Vitamina B9). Embalagem plástica de polietileno, 
transparente/atóxico ou de papel original de 
fábrica, de 5 Kg. 

30 Kg R$ 1,75 R$ 52,50 R$ 52,50       

13 

Farinha de milho, obtido do milho moído limpo, 
enriquecido com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). 
Embalagem plástica de polietileno, 
transparente/atóxico ou de papel original de 
fábrica, de 1 Kg. 

5 Kg R$ 1,70 R$ 8,50 R$ 8,50       

14 

Feijão preto, novo, de 1ª qualidade, sem a 
presença de grãos mofados e/ou carunchados. 
Isento de sujidades, em embalagem plástica 
resistente e transparente, de 1 Kg, contendo na 
embalagem informações de procedência, data de 
embalagem e prazo de validade. 

5 Kg R$ 4,40 R$ 22,00 R$ 22,00       

15 
Óleo de soja, em embalagens de 900 ml, contendo 
data de fabricação e prazo de validade, e livre de 
danos nas embalagens. 

10 Unid R$ 3,40 R$ 34,00         



16 
Macarrão parafuso, com ovos, desidratado, 
embalagem com 500 gr, contendo informações 
nutricionais e data de validade. 

10 Kg R$ 3,90 R$ 39,00 R$ 39,00       

17 
Macarrão espaguete, com ovos, desidratado, 
embalagem com 500 gr, contendo informações 
nutricionais e data de validade. 

10 Kg R$ 3,90 R$ 39,00 R$ 39,00       

 
 

    
    

LISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO A 
LEI N.º 11.947, DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO N.º 38 DO FNDE, DE 16/07/2009. 

PAGAMENTO PARA 30 E 60 DIAS. 
        

          

          Escola Municipal de Educação Infantil  (Creche) 

          Item Especificações Quant Unid Preço Preço total 

CAMNPAL 
Zenita 

Maria G. 
Pelegrin 

Claisa Engel 
Posser 

Neimar 
Bordim 
Dutra 

    

unidade 
  

1 

Alface, deve apresentar as caracteristicas do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria, livre de danos mecânicos e 
fisiológicos, pragas e doenças, e estarem em 
perfeitas condições de conservação. 

15 Unid R$ 2,00 R$ 30,00     R$ 30,00   



2 

Banana Prata, deve apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria, livres de danos mecânicos e 
fisiológicos, pragas e doenças e estarem em 
perfeitas condições de conservação e maturação. 

20 Kg R$ 2,40 R$ 48,00       R$ 48,00 

3 

Cebola branca, nova, de 1ª qualidade, com casca 
protetora apresentando grau médio de maturação, 
com ausência de machucados, sujidades, parasitas 
e larvas. 

15 Kg R$ 4,00 R$ 60,00   R$ 60,00     

4 
Cenoura, tamanho médio, com características 
íntegras e de boa qualidade; isento de sujidades. 

5 Kg R$ 2,00 R$ 10,00         

5 
Tempero verde (salsa e cebolinha), livre de 
sujidades, íntegro, coloração característica. 

3 maços R$ 2,00 R$ 6,00     R$ 6,00   

6 

Couve-folha, deve apresentar as caracteristicas do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria (verde escuro), livre de danos 
mecânicos e fisiológicos, pragas e doenças, e 
estarem em perfeitas condições de conservação. 

5 maços R$ 1,00 R$ 5,00         

7 

Polpa de fruta, produto 100% natural, obtido das 
partes da fruta, madura e fresca, sabores variados, 
congelado, embalagem de 1 Kg, contendo data de 
fabricação e data de validade. Sabores: morango, 
mamão, abacaxi. 

3 Kg R$ 15,00 R$ 45,00   R$ 45,00     



8 

Arroz branco, subgrupo polido, classe longo fino, 
agulha, Tipo 1, isento de matéria terrosa, pedras, 
fungos ou parasitas, livre de umidade, com grãos 
inteiros. Acondicionado em embalagens de 5  Kg, 
de polietileno transparente, original de fábrica. 
Contendo na embalagem informações de 
procedência, data de fabricação e prazo da 
validade. 

30 Kg R$ 2,10 R$ 63,00 R$ 63,00       

9 

Leite em pó instantâneo, constituído de leite 
integral, lecitina de soja, vitaminas A, D e ferro. Em 
embalagens de 1 Kg, contendo data de fabricação e 
prazo de validade, bem como instruções de 
preparo e conservação. 

30 Kg R$ 16,50 
R$ 

495,00 
R$ 495,00       

10 

Farinha de trigo especial, tipo 1, obtido do trigo 
moído, limpo, enriquecido com ferro e ácido fólico 
(Vitamina B9). Embalagem plástica de polietileno, 
transparente/atóxico ou de papel original de 
fábrica, de 5 Kg. 

35 Kg R$ 1,75 R$ 61,25 R$ 61,25       

11 

Farinha de milho, obtido do milho moído limpo, 
enriquecido com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). 
Embalagem plástica de polietileno, 
transparente/atóxico ou de papel original de 
fábrica, de 1 Kg. 

3 Kg R$ 1,70 R$ 5,10 R$ 5,10       

12 

Feijão preto, novo, de 1ª qualidade, sem a 
presença de grãos mofados e/ou carunchados. 
Isento de sujidades, em embalagem plástica 
resistente e transparente, de 1 Kg, contendo na 
embalagem informações de procedência, data de 
embalagem e prazo de validade. 

5 Kg R$ 4,40 R$ 22,00 R$ 22,00       



13 
Óleo de soja, em embalagens de 900 ml, contendo 
data de fabricação e prazo de validade, e livre de 
danos nas embalagens. 

5 Unid R$ 3,40 R$ 17,00         

14 
Macarrão parafuso, com ovos, desidratado, 
embalagem com 500 gr, contendo informações 
nutricionais e data de validade. 

10 Kg R$ 3,90 R$ 39,00 R$ 39,00       

15 
Macarrão espaguete, com ovos, desidratado, 
embalagem com 500 gr, contendo informações 
nutricionais e data de validade. 

10 Kg R$ 3,90 R$ 39,00 R$ 39,00       

          
LISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO A LEI 
N.º 11.947, DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO N.º 38 DO FNDE, DE 16/07/2009. 

PAGAMENTO PARA 30 E 60 DIAS. 
        

          

          Escola Municipal de Educação Infantil  (Pré-escola). 

          
Item Especificações Quant Unid Preço Preço total 

CAMNPAL 
Zenita 

Maria G. 
Pelegrin 

Claisa Engel 
Posser 

Neimar 
Bordim 
Dutra 

    
unidade   

1 

Alface, deve apresentar as caracteristicas do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria, livre de danos mecânicos e 
fisiológicos, pragas e doenças, e estarem em 
perfeitas condições de conservação. 

10 Unid R$ 2,00 R$ 20,00     R$ 20,00   



2 

Banana Prata, deve apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria, livres de danos mecânicos e 
fisiológicos, pragas e doenças e estarem em 
perfeitas condições de conservação e maturação 

10 Kg R$ 2,40 R$ 24,00       R$ 24,00 

3 

Cebola branca, nova, de 1ª qualidade, com casca 
protetora apresentando grau médio de maturação, 
com ausência de machucados, sujidades, parasitas 
e larvas. 

5 Kg R$ 4,00 R$ 20,00   R$ 20,00     

4 
Cenoura, tamanho médio, com características 
íntegras e de boa qualidade; isento de sujidades. 

5 Kg R$ 2,00 R$ 10,00         

5 

Polpa de fruta, produto 100% natural, obtido das 
partes da fruta, madura e fresca, sabores variados, 
congelado, embalagem de 1 Kg, contendo data de 
fabricação e data de validade. Sabores: morango, 
mamão, abacaxi. 

2 Kg R$ 15,00 R$ 30,00   R$ 30,00     

6 

Couve-folha, deve apresentar as caracteristicas do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria (verde escuro), livre de danos 
mecânicos e fisiológicos, pragas e doenças, e 
estarem em perfeitas condições de conservação. 

5 maços R$ 1,00 R$ 5,00         

7 
Tempero verde (salsa e cebolinha), livre de 
sujidades, íntegro, coloração característica. 

2 maços R$ 2,00 R$ 4,00     R$ 4,00   



8 

Arroz branco, subgrupo polido, classe longo fino, 
agulha, Tipo 1, isento de matéria terrosa, pedras, 
fungos ou parasitas, livre de umidade, com grãos 
inteiros. Acondicionado em embalagens de 5  Kg, 
de polietileno transparente, original de fábrica. 
Contendo na embalagem informações de 
procedência, data de fabricação e prazo da 
validade. 

10 Kg R$ 2,10 R$ 21,00 R$ 21,00       

9 

Leite em pó instantâneo, constituído de leite 
integral, lecitina de soja, vitaminas A, D e ferro. Em 
embalagens de 1 Kg, contendo data de fabricação e 
prazo de validade, bem como instruções de 
preparo e conservação. 

10 Kg R$ 16,50 
R$ 

165,00 
R$ 165,00       

10 

Farinha de trigo especial, tipo 1, obtido do trigo 
moído, limpo, enriquecido com ferro e ácido fólico 
(Vitamina B9). Embalagem plástica de polietileno, 
transparente/atóxico ou de papel original de 
fábrica, de 5 Kg. 

15 Kg R$ 1,75 R$ 26,25 R$ 26,25       

11 

Farinha de milho, obtido do milho moído limpo, 
enriquecido com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). 
Embalagem plástica de polietileno, 
transparente/atóxico ou de papel original de 
fábrica, de 1 Kg. 

2 Kg R$ 1,70 R$ 3,40 R$ 3,40       

12 

Feijão preto, novo, de 1ª qualidade, sem a 
presença de grãos mofados e/ou carunchados. 
Isento de sujidades, em embalagem plástica 
resistente e transparente, de 1 Kg, contendo na 
embalagem informações de procedência, data de 
embalagem e prazo de validade. 

5 Kg R$ 4,40 R$ 22,00 R$ 22,00       



13 
Óleo de soja, em embalagens de 900 ml, contendo 
data de fabricação e prazo de validade, e livre de 
danos nas embalagens 

5 Unid R$ 3,40 R$ 17,00         

14 
Macarrão parafuso, com ovos, desidratado, 
embalagem com 500 gr, contendo informações 
nutricionais e data de validade. 

5 Kg R$ 3,90 R$ 19,50 R$ 19,50       

15 
Macarrão espaguete, com ovos, desidratado, 
embalagem com 500 gr, contendo informações 
nutricionais e data de validade. 

5 Kg R$ 3,90 R$ 19,50 R$ 19,50       

          
LISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO A LEI 
N.º 11.947, DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO N.º 38 DO FNDE, DE 16/07/2009. 

PAGAMENTO PARA 30 E 60 DIAS. 
        

          

          Escolas Municipais de Ensino Fundamental – Mais Educação. 

          Item Especificações Quant Unid Preço Preço total 

CAMNPAL 
Zenita 

Maria G. 
Pelegrin 

Claisa Engel 
Posser 

Neimar 
Bordim 
Dutra 

    

unidade   

1 

Alface, deve apresentar as caracteristicas do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria, livre de danos mecânicos e 
fisiológicos, pragas e doenças, e estarem em 
perfeitas condições de conservação. 

30 Unid R$ 2,00 R$ 60,00     R$ 60,00   



2 

Banana Prata, deve apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria, livres de danos mecânicos e 
fisiológicos, pragas e doenças e estarem em 
perfeitas condições de conservação e maturação 

30 Kg R$ 2,40 R$ 72,00       R$ 72,00 

3 

Cebola branca, nova, de 1ª qualidade, com casca 
protetora apresentando grau médio de maturação, 
com ausência de machucados, sujidades, parasitas 
e larvas. 

20 Kg R$ 4,00 R$ 80,00   R$ 80,00     

4 Cenoura, tamanho médio, com características 
íntegras e de boa qualidade; isento de sujidades. 

5 Kg R$ 2,00 R$ 10,00         

5 

Couve-folha, deve apresentar as caracteristicas do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria (verde escuro), livre de danos 
mecânicos e fisiológicos, pragas e doenças, e 
estarem em perfeitas condições de conservação. 

5 maços R$ 1,00 R$ 5,00         

6 

Mandioca, descascado, congelado, embalagem 
com peso de 1kg, hermeticamente fechado, 
contendo data do congelamento e data de 
validade. 

10 Kg R$ 4,00 R$ 40,00   R$ 40,00     

7 Tempero verde (salsa e cebolinha), livre de 
sujidades, íntegro, coloração característica. 

5 maços R$ 2,00 R$ 10,00     R$ 10,00   

8 

Arroz branco, subgrupo polido, classe longo fino, 
agulha, Tipo 1, isento de matéria terrosa, pedras, 
fungos ou parasitas, livre de umidade, com grãos 
inteiros. Acondicionado em embalagens de 5  Kg, 
de polietileno transparente, original de fábrica. 
Contendo na embalagem informações de 
procedência, data de fabricação e prazo da 
validade. 

80 Kg R$ 2,10 
R$ 

168,00 
R$ 168,00       



9 

Leite em pó instantâneo, constituído de leite 
integral, lecitina de soja, vitaminas A, D e ferro. Em 
embalagens de 1 Kg, contendo data de fabricação e 
prazo de validade, bem como instruções de 
preparo e conservação. 

60 Kg R$ 16,50 
R$ 

990,00 
R$ 990,00       

10 

Farinha de trigo especial, tipo 1, obtido do trigo 
moído, limpo, enriquecido com ferro e ácido fólico 
(Vitamina B9). Embalagem plástica de polietileno, 
transparente/atóxico ou de papel original de 
fábrica, de 5 Kg. 

85 Kg R$ 1,75 
R$ 

148,75 
R$ 148,75       

11 

Farinha de milho, obtido do milho moído limpo, 
enriquecido com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). 
Embalagem plástica de polietileno, 
transparente/atóxico ou de papel original de 
fábrica, de 1 Kg. 

5 Kg R$ 1,70 R$ 8,50 R$ 8,50       

12 

Feijão preto, novo, de 1ª qualidade, sem a 
presença de grãos mofados e/ou carunchados. 
Isento de sujidades, em embalagem plástica 
resistente e transparente, de 1 Kg, contendo na 
embalagem informações de procedência, data de 
embalagem e prazo de validade. 

15 Kg R$ 4,40 R$ 66,00 R$ 66,00       

13 
Óleo de soja, em embalagens de 900 ml, contendo 
data de fabricação e prazo de validade, e livre de 
danos nas embalagens. 

20 Unid R$ 3,40 R$ 68,00         

14 
Macarrão parafuso, com ovos, desidratado, 
embalagem com 500 gr, contendo informações 
nutricionais e data de validade. 

20 Kg R$ 3,90 R$ 78,00 R$ 78,00       

15 
Macarrão espaguete, com ovos, desidratado, 
embalagem com 500 gr, contendo informações 
nutricionais e data de validade. 

20 Kg R$ 3,90 R$ 78,00 R$ 78,00       

          

          
LISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO A LEI 
N.º 11.947, DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO N.º 38 DO FNDE, DE 16/07/2009. 

PAGAMENTO PARA 30 E 60 DIAS. 
        



          

          Escola Estadual Maria Ilha Baisch - Ensino Médio 

          Item Especificações Quant Unid Preço Preço total 

CAMNPAL 
Zenita 

Maria G. 
Pelegrin 

Claisa Engel 
Posser 

Neimar 
Bordim 
Dutra     

unidade   

1 

Alface, deve apresentar as caracteristicas do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria, livre de danos mecânicos e 
fisiológicos, pragas e doenças, e estarem em 
perfeitas condições de conservação. 

25 Unid R$ 2,00 R$ 50,00     R$ 50,00   

2 

Banana Prata, deve apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria, livres de danos mecânicos e 
fisiológicos, pragas e doenças e estarem em 
perfeitas condições de conservação e maturação 

30 Kg R$ 2,40 R$ 72,00       R$ 72,00 

3 

Cebola branca, nova, de 1ª qualidade, com casca 
protetora apresentando grau médio de maturação, 
com ausência de machucados, sujidades, parasitas 
e larvas. 

20 Kg R$ 4,00 R$ 80,00   R$ 80,00     

4 Cenoura, tamanho médio, com características 
íntegras e de boa qualidade; isento de sujidades. 

5 Kg R$ 2,00 R$ 10,00         



5 

Couve-folha, deve apresentar as caracteristicas do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria (verde escuro), livre de danos 
mecânicos e fisiológicos, pragas e doenças, e 
estarem em perfeitas condições de conservação. 

10 maços R$ 1,00 R$ 10,00         

6 

Mandioca, descascado, congelado, embalagem 
com peso de 1 kg, hermeticamente fechado, 
contendo data do congelamento e data de 
validade. 

15 Kg R$ 4,00 R$ 60,00   R$ 60,00     

7 

Arroz branco, subgrupo polido, classe longo fino, 
agulha, Tipo 1, isento de matéria terrosa, pedras, 
fungos ou parasitas, livre de umidade, com grãos 
inteiros. Acondicionado em embalagens de 5  Kg, 
de polietileno transparente, original de fábrica. 
Contendo na embalagem informações de 
procedência, data de fabricação e prazo da 
validade. 

30 Kg R$ 2,10 R$ 63,00 R$ 63,00       

8 

Leite em pó instantâneo, constituído de leite 
integral, lecitina de soja, vitaminas A, D e ferro. Em 
embalagens de 1 Kg, contendo data de fabricação e 
prazo de validade, bem como instruções de 
preparo e conservação. 

20 Kg R$ 16,50 
R$ 

330,00 
R$ 330,00       

9 

Farinha de trigo especial, tipo 1, obtido do trigo 
moído, limpo, enriquecido com ferro e ácido fólico 
(Vitamina B9). Embalagem plástica de polietileno, 
transparente/atóxico ou de papel original de 
fábrica, de 5 Kg. 

15 Kg R$ 1,75 R$ 26,25 R$ 26,25       

10 

Farinha de milho, obtido do milho moído limpo, 
enriquecido com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). 
Embalagem plástica de polietileno, 
transparente/atóxico ou de papel original de 
fábrica, de 1 Kg. 

10 Kg R$ 1,70 R$ 17,00 R$ 17,00       



11 

Feijão preto, novo, de 1ª qualidade, sem a 
presença de grãos mofados e/ou carunchados. 
Isento de sujidades, em embalagem plástica 
resistente e transparente, de 1 Kg, contendo na 
embalagem informações de procedência, data de 
embalagem e prazo de validade. 

20 Kg R$ 4,40 R$ 88,00 R$ 88,00       

12 
Óleo de soja, em embalagens de 900 ml, contendo 
data de fabricação e prazo de validade, e livre de 
danos nas embalagens. 

15 Unid R$ 3,40 R$ 51,00         

13 
Macarrão parafuso, com ovos, desidratado, 
embalagem com 500 gr, contendo informações 
nutricionais e data de validade. 

15 Kg R$ 3,90 R$ 58,50 R$ 58,50       

14 
Macarrão espaguete, com ovos, desidratado, 
embalagem com 500 gr, contendo informações 
nutricionais e data de validade. 

15 Kg R$ 3,90 R$ 58,50 R$ 58,50       

          

          

LISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO A LEI 
N.º 11.947, DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO N.º 38 DO FNDE, DE 16/07/2009. 

PAGAMENTO PARA 30 E 60 DIAS. 
        

          

          Escola Estadual Maria Ilha Baisch - EJA 

          
Item Especificações Quant Unid Preço Preço total 

CAMNPAL 
Zenita 

Maria G. 
Pelegrin 

Claisa Engel 
Posser 

Neimar 
Bordim 
Dutra 

    
unidade   



1 

Alface, deve apresentar as caracteristicas do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria, livre de danos mecânicos e 
fisiológicos, pragas e doenças, e estarem em 
perfeitas condições de conservação. 

10 Unid R$ 2,00 R$ 20,00     R$ 20,00   

2 

Banana Prata, deve apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria, livres de danos mecânicos e 
fisiológicos, pragas e doenças e estarem em 
perfeitas condições de conservação e maturação 

10 Kg R$ 2,40 R$ 24,00       R$ 24,00 

3 

Cebola branca, nova, de 1ª qualidade, com casca 
protetora apresentando grau médio de maturação, 
com ausência de machucados, sujidades, parasitas 
e larvas. 

10 Kg R$ 4,00 R$ 40,00   R$ 40,00     

4 Cenoura, tamanho médio, com características 
íntegras e de boa qualidade; isento de sujidades. 

5 Kg R$ 2,00 R$ 10,00         

5 

Couve-folha, deve apresentar as caracteristicas do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com 
coloração própria (verde escuro), livre de danos 
mecânicos e fisiológicos, pragas e doenças, e 
estarem em perfeitas condições de conservação. 

5 maços R$ 1,00 R$ 5,00         

6 

Mandioca, descascado, congelado, embalagem 
com peso de 1 kg, hermeticamente fechado, 
contendo data do congelamento e data de 
validade. 

5 Kg R$ 4,00 R$ 20,00   R$ 20,00     



7 

Arroz branco, subgrupo polido, classe longo fino, 
agulha, Tipo 1, isento de matéria terrosa, pedras, 
fungos ou parasitas, livre de umidade, com grãos 
inteiros. Acondicionado em embalagens de 5  Kg, 
de polietileno transparente, original de fábrica. 
Contendo na embalagem informações de 
procedência, data de fabricação e prazo da 
validade. 

10 Kg R$ 2,10 R$ 21,00 R$ 21,00       

8 

Leite em pó instantâneo, constituído de leite 
integral, lecitina de soja, vitaminas A, D e ferro. Em 
embalagens de 1 Kg, contendo data de fabricação e 
prazo de validade, bem como instruções de 
preparo e conservação. 

10 Kg R$ 16,50 
R$ 

165,00 
R$ 165,00       

9 

Farinha de trigo especial, tipo 1, obtido do trigo 
moído, limpo, enriquecido com ferro e ácido fólico 
(Vitamina B9). Embalagem plástica de polietileno, 
transparente/atóxico ou de papel original de 
fábrica, de 5 Kg. 

5 Kg R$ 1,75 R$ 8,75 R$ 8,75       

10 

Farinha de milho, obtido do milho moído limpo, 
enriquecido com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). 
Embalagem plástica de polietileno, 
transparente/atóxico ou de papel original de 
fábrica, de 1 Kg. 

5 Kg R$ 1,70 R$ 8,50 R$ 8,50       

11 

Feijão preto, novo, de 1ª qualidade, sem a 
presença de grãos mofados e/ou carunchados. 
Isento de sujidades, em embalagem plástica 
resistente e transparente, de 1 Kg, contendo na 
embalagem informações de procedência, data de 
embalagem e prazo de validade. 

10 Kg R$ 4,40 R$ 44,00 R$ 44,00       

12 
Óleo de soja, em embalagens de 900 ml, contendo 
data de fabricação e prazo de validade, e livre de 
danos nas embalagens. 

5 Unid R$ 3,40 R$ 17,00         

13 
Macarrão parafuso, com ovos, desidratado, 
embalagem com 500 gr, contendo informações 
nutricionais e data de validade. 

5 Kg R$ 3,90 R$ 19,50 R$ 19,50       



14 
Macarrão espaguete, com ovos, desidratado, 
embalagem com 500 gr, contendo informações 
nutricionais e data de validade. 

5 Kg R$ 3,90 R$ 19,50 R$ 19,50       

  VALOR TOTAL POR LICITANTE R$ 4.184,75 R$ 785,00 R$ 270,00 R$ 336,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHAMDA PÚBLICA 001/2016 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

Processo Administrativo 314-A /2016 

 

 

 SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK, Prefeito Municipal em Exercício no uso das 

atribuições legais e conforme determina a Lei 8.666/93 no seu artigo 38 inciso VII homologa o presente 

processo licitatório.  

 

 

 

 

Dona Francisca, 23 de Março de 2016. 

 

 

 

 

SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK 

                                                                    Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001 /2016 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

Processo Administrativo 314-A/2016 

 

 

 SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK, Prefeito Municipal, no uso das atribuições 

legais e conforme determina a Lei 8.666/93 no seu artigo 38 inciso VII adjudica o presente processo 

licitatório, declarando vencedores CLAISA ENGEL POSSER para os itens Alface e Tempero 

Verde; ZENITA MARIA GARLET PELEGRIN para os itens: Cebola, Polpa de Frutas e 

Mandioca; NEIMAR BORDIN DUTRA para o item Banana Prata e COOPERATIVA 

AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA para os itens: Leite em pó, farinha de trigo , farinha 

de milho, macarrão parafuso e macarrão espaguete, Feijão e Arroz 

 

 

 

 

                                                                                                     Dona Francisca, 23 de Março de 2016. 

 

 

 

 

 

SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK 

                                                                     Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 


