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ATA DE CREDENCIAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS Nº 290/2021. 

 

Licitação: Chamada Pública nº 252/2021 

Processo Administrativo: 6910/6911/6913/2021  

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. 

 Ao décimo terceiro dia do mês de agosto do ano dois mil e vinte, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala de Abertura de 

Licitações da Diretoria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Torres, reuniu-se a Comissão de Licitação presidida 

pela Senhora Sidineia Burin Rocha da Silva e os membros Elaine Santos da Rosa, Debora Machado Schmitt e Luciane 

Oliveira Costa, devidamente nomeada pela Portaria nº 548/2021 de 12 de agosto  de 2021, para realização da abertura do 

PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade CHAMADA PÚBLICA nº 252/2021. A comissão realizou a abertura dos envelopes de 

propostas dos participantes credenciados. As empresas a COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA e COOPERATIVA 

LANGUIRU LTDA cotaram o mesmo valor para o item 03 e após sorteio, a empresa a COOPERATIVA SANTA CLARA 

LTDA sagrou-se vencedora.  

ITEM QTD. UN. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 
PROPONENTE 

06 677 KG 

Kg de FEIJÃO PRETO tipo 1, isento de 

sujidades e materiais estranhos, em 

embalagens de 1 kg. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação 

do agricultor, procedência, quantidade do 

produto, data de validade mínima de 06 (seis) 

meses a partir da data de entrega; 

8,63 5.842,51 
GILSON BAUER 

DA ROSA 

01 3.550 KG 

Kg de ARROZ BRANCO polido tipo 1, isento 

de sujidades e materiais estranhos, em 

embalagem de 1 kg. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação 

do agricultor, procedência, quantidade do 

produto, data de validade mínima de 06 (seis) 

meses a partir da data de entrega; 

 

5,60 

19.880,00 

LORIVALDO 

SCHFFER DA 

ROSA 

01 3.550 KG 

Kg de ARROZ BRANCO polido tipo 1, isento 

de sujidades e materiais estranhos, em 

embalagem de 1 kg. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação 

do agricultor, procedência, quantidade do 

produto, data de validade mínima de 06 (seis) 

meses a partir da data de entrega; 

 

5,60 

19.880,00 
ELTON DOS 

SANTOS MATOS 

10 318 KG 

Kg de BANANA BRANCA ORGÂNICA, 

tamanho e coloração uniforme, com polpa 

firme e intacta, bem desenvolvida, em pencas 

íntegras, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte; em 

embalagem de 1 kg 

4,21 1.338,78 

JAIRO 

FRANCISCO 

BAUER DA ROSA 

10 2.882 KG 
Kg de BANANA BRANCA ORGÂNICA, 

tamanho e coloração uniforme, com polpa 

firme e intacta, bem desenvolvida, em pencas 

4,21 12.133,22 
ADEMILSON 

DUARTE VARGAS 
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íntegras, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte; em 

embalagem de 1 kg 

02 260 KG 
Kg de BATATA DOCE ORGÂNICA, em 

embalagem de 1 kg.  
2,96 769,60 

LUCIANE 

SCHEFFER DE 

SOUZA 

12 500 Kg 

Kg de REPOLHO, tamanho médio, 

primeira qualidade, cabeças fechadas, 

sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem 

manchas e com coloração uniforme, livre 

de terra nas folhas externas; 

3,73 1.865,00 

LUCIANE 

SCHEFFER DE 

SOUZA 

02 260 KG 
Kg de BATATA DOCE ORGÂNICA, em 

embalagem de 1 kg 
2,96 769,60 

JAIRO 

FRANCISCO 

BAUER DA ROSA 

05 465 Bandeja 

OVOS VERMELHOS, íntegros, em 

embalagem apropriada, sem manchas ou 

sujidades, cor, odor ou sabor anormal; 

25,79 11.992,35 
OLINA DOS 

SANTOS MATOS 

06 1.040 KG 

Kg de FEIJÃO PRETO tipo 1, isento de 

sujidades e materiais estranhos, em 

embalagens de 1 kg. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação 

do agricultor, procedência, quantidade do 

produto, data de validade mínima de 06 (seis) 

meses a partir da data de entrega; 

8,63 8.975,20 
GENEVALDO 

BAUER DA ROSA 

06 300 KG 

Kg de FEIJÃO PRETO ORGÂNICO, tipo 1, 

isento de sujidades e materiais estranhos, em 

embalagens de 1 kg. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação 

do agricultor, procedência, quantidade do 

produto, data de validade mínima de 06 (seis) 

meses a partir da data de entrega; 

11,21 3.363,00 OSMAR BAUER 

09 575 KG 
Kg PÃO MASSINHA DE CACHORRO 

QUENTE, 50g a unidade. 
14,51 8.343,25 

 

TEREZINHA 

GONÇALVES 

PERES 

03 7.096 LT 

Litros de LEITE INTEGRAL, UHT, em 

embalagem Tetra Pak de 1 litro. A 

embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, 

data de validade, quantidade do produto, 

número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção do SIF. Validade mínima de 3 

3,73 26.468,08 
Coop. Santa Clara 

LTDA 
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meses a partir da data da entrega. 

14 600 Kg 

KG de TOMATE, “in natura”, de primeira 

qualidade. Devem ser apresentados 

frescos, com grau de maturidade médio, 

estar intactos, livres de rachaduras, 

cortes e esmagamento. Não devem 

conter terra na sua superfície externa. O 

produto deverá ser embalado em 

embalagem plástica transparente e 

resistente e deverá conter etiqueta com o 

peso conforme solicitação. O produto não 

poderá apresentar superfície úmida e 

pegajosa. 

3,86 2.316,00 
Fernando M. de 

Oliveira 

11 800 Un  

BRÓCOLIS, tamanho médio, uniforme, 

sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem 

corpos estranhos ou terra aderida à 

superfície externa. 

2,91 2.328,00 Blasio Kuhnen 

06 1.913 KG 

Kg de FEIJÃO PRETO tipo 1, isento de 

sujidades e materiais estranhos, em 

embalagens de 1 kg. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação 

do agricultor, procedência, quantidade do 

produto, data de validade mínima de 06 (seis) 

meses a partir da data de entrega; 

8,63 16.509,19 Blasio Kuhnen 

13 500 Kg 

Kg de CENOURA sem folhas, tamanho 

médio, uniforme, sem ferimentos ou 

defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou 

terra aderida à superfície externa; 

2,31 1.155,00 Blasio Kuhnen 

7 1130 Kg 

Kg de COXA E SOBRECOXA DE 

FRANGO, congelado, com osso, livre de 

parasitos e de qualquer substância 

contaminante, odor e sabor próprios, em 

saco plástico transparente e atóxico, 

limpo, não violado, resistente, que 

garanta a integridade do produto. A 

embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, 

número de lote, quantidade do produto, 

número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção do SIF. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 30 (trinta) 

dias a partir da data de entrega; 

10,30 11.639,00 

Coop. Languiru 

LTDA 
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8 1130 Kg 

KG de PEITO DE FRANGO, congelado, 

com osso, livre de parasitos e de 

qualquer substância contaminante que 

possa alterá-la ou encobrir alguma 

alteração, odor e sabor próprios, em saco 

plástico transparente e atóxico, limpo, não 

violado, resistente, que garanta a 

integridade do produto. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número de 

lote, quantidade do produto, número do 

registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção do SIF. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 30 (trinta) 

dias a partir da data de entrega; 

15,85 17.910,50 
Coop. Languiru 

LTDA 

 
Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pela Comissão Permanente de Licitação e pela 
representante presente.  
 

 
 

 

Sidineia Burin Rocha da Silva    

Presidente da Comissão                                                                                     

 

Debora Machado  Schmitt                                                                                                                              

Membro da Comissão   

 

Elaine Santos da Rosa   

Membro da Comissão   

                                                                                                             

Luciane Oliveira Costa 

Membro da Comissão 


