ATA DE ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS RELATIVOS A
CHAMADA PÚBLICA Nº 003-2014.
Aos vinte e três dias do mês de dezembro 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 Angélica do
Carmo Facco, Daniela Turmina e Guilherme Migliavacca, designados pela Portaria nº 1274, de 19
de agosto de 2014, sob a presidência da primeira, incumbidos de abrir e processar a Chamada
Pública nº 003-2014, 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: Cooperativa Santa Clara Ltda, Jandir Sabadin, João Vítor Moccelin, Doacir Magon,
Viselmo Pedron, Flávio Vitório Gaggiola, Lenise Sabadin, Marilene Magon. 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, obteve-se a seguinte classificação: Município de Serafina Corrêa: Doacir
Magon, item 5, banana caturra, R$ 1,59; item 9, beterraba, R$ 2,29; item 29, maçã, R$ 3,99; Flávio
Vitório Gaggiola, item 1, abóbora japonesa, R$ 1,69; item 3, alface ou radicci, R$ 1,50; item 16,
laranja do céu, R$ 2,29; item 19, repolho verde, R$ 1,99; item 20, tempero verde, R$ 1,89; item 31,
batata inglesa rosa, R$ 2,99; Jandir Sabadin, item 25, bolacha tipo maisena embalagem 500gr, R$
3,89; item 27, bolacha tipo milho embalagem 500 gr, R$ 3,89; Lenise Sabbadin, item 22, massa
fresca tipo macarrão, R$ 4,90; Viselmo Pedron, item 6, banana prata, R$ 2,99; item 7, bergamota,
R$ 2,49; item 21, tomate, R$ 3,99; Município de Casca: João Vítor Moccelin, item 28, 400 kg de
queijo mussarela fatiado, R$ 20,98; Município de Carlos Barbosa: Cooperativa Santa Clara Ltda,
item 14, doce de frutas cremoso, R$ 2,99; item 28, 400 kg de queijo mussarela fatiado, R$ 20,98.
Para os itens 02 (aipim), 04 (açúcar mascavo), 13 (chuchu), 15 (extrato de tomate), 17 (laranja
suco), 18 (pipoca colonial), 23 (massa fresca, tipo cabelo de anjo), 24 (suco de uva), 26 (bolacha
tipo soja), não houve licitante interessado. 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 os laudos classificatórios apensados 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.

Angélica do Carmo Facco
Presidente da Comissão
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