ATA DE ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS RELATIVOS A
CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2014.
Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, no Centro Administrativo Amantino
Lucindo Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS, reuniram-se a partir das nove
horas, a Comissão Permanente de Licitação, integrada pelas servidoras Jaqueline da Silva Zanini,
Angélica do Carmo Facco e Aeane Picolotto,designados pela Portaria nº 109, de 09 de janeiro de
2014, sob a presidência da primeira, incumbidos de abrir e processar a Chamada Pública nº 0012014, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, em
atendimento a Lei Federal nº 11.947/2009, e Resolução FNDE nº 26/2013. Iniciada a reunião,
registrou-se o recebimento dos envelopes apresentados e protocolados pelos interessados: Jandir
Sabadin, João Vítor Moccelin, Doacir Magon, Viselmo Pedron, Flávio Vitório Gaggiola, agricultores
de Serafina Corrêa, RS; Amantino Todeschini, pertencente a Associação Riograndense de
Empreendimentos de Assistência Técnica e Ext. Rural, de Nova Bassano, RS; Eliane Cristófoli, de
Guaporé, RS; e, Orides de Carli, Julia Rossini Piccini, Moacir Nizzola, Nilse Montanha Stringhi,
Solange Maria Zamarchi, agricultores de Casca, RS. Os envelopes de habilitação foram abertos, os
documentos rubricados e analisados por todos os presentes. Em ato contínuo, foi procedida a
abertura dos envelopes propostas contendo os projetos de venda, os quais foram rubricados e
analisados por todos os presentes. Ato contínuo, após a verificação dos projetos de venda, obtevese a seguinte classificação: Agricultores do Município de Serafina Corrêa: Viselmo Pedron, item
12, caqui, R$ 2,50, desclassificado para os itens 13, 9, 24, 8, 11, 4, por apresentar valores acima
do oferecido no item 4, do edital; Flávio Gaggiola, item 36, batata inglesa rosa, R$ 2,25; item 20,
laranja para suco, R$ 1,50, desclassificado para os itens 22, 1, 3, 10, 23, 5, 18, 2, por apresentar
valores acima do oferecido no item 4, do edital; Doacir Magon, item 14, couve-flor, R$ 2,50; item
35, mamão, R$ 2,90, item 15, chuchu, R$ 1,50, desclassificado para os itens 6, 21, 34, 25, 19, por
apresentar valores acima do oferecido no item 4, do edital; João Vítor Moccelin, item 33, queijo
mussarela fatiado, R$ 16,90; Jandir Sabadin, item 26, massa fresca tipo macarrão, R$ 4,49; item
27, massa fresca tipo cabelo de anjo, R$ 4,49; item 28, massa fresca tipo espaguete médio, R$
3,49; item 29, massa fresca tipo talharim, R$ 3,49; item 32, bolacha tipo milho, R$ 4,75. Agricultor
do Município de Casca: Moacir Nizzola, item 19, laranja de umbigo, R$ 2,25; Agricultor do
Município de Nova Bassano: Amantino Todeschini, item 30, bolacha tipo maisena, R$ 4,75; item
31, bolacha tipo soja, R$ 4,75. O processo será encaminhado à Secretaria Municipal de Educação
para que sejam tomadas as providências contidas no item 6 da Chamada Pública, devendo
retornar ao Setor de Licitação, com o(s) laudo(s) classificatórios apensado(s) ao processo, a fim de
que sejam realizados os procedimentos finais. Concluídos os trabalhos, a Comissão determinou a
publicação na imprensa oficial, para efeito de intimação e ciência dos interessados. Nada mais
requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, será
assinada pelos presentes.
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