
ATA  N.º 01 DO EDITAL Nº 44/2015 – CHAMADA PÚBLICA 

 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às catorze horas, na Sala de Reuniões, localizada 

no Centro Administrativo Municipal de Agudo – Avenida Tiradentes nº. 1625, nesta cidade de Agudo – RS, 

reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo Decreto nº. 009/2015 de 16 de janeiro de 2015, 

composta pelos Srs. CLÓVIS FERNANDO FICK – Presidente, CLAIR LISANDRA WILHELM – Secretária e 

RUDINEI FREO DALLA CORTE – Membro, para procederem ao recebimento, abertura e julgamento dos 

projetos de venda referente a Chamada Pública,  Edital nº. 44/2015 de 06/10/2015, que trata do fornecimento de 

gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar. Apresentados 01 (um) projeto de venda 

de Grupo Formal, sendo composto por 05 (cinco) produtores associados da Cooperativa Cooperativa Agrícola 

Mista Nova Palma Ltda – DAP SDW9102263200010810150349: Sr. Carlos Buzzetto – DAP 

SDW0636140730683012130811, Sr. Acemar Paulo Pettine – DAP SDW0529770480493009100851, Sr. 

Adroaldo Simonetti – DAP SDW0727346980722504130255, Sr. Airton Cielo – DAP 

SDW0403904380491911131050 e Sr. Acemar Meneghetti Pase – DAP SDW0361283410042712131128. 

Procedida a abertura do envelope de nº 01 – Documentos. Após análise, decidiu a Comissão Habilitar o Grupo 

Formal por ter atendido todas as normas estabelecidas no Edital. Procedeu-se a seguir a abertura do envelope nº 

02, contendo a proposta financeira do projeto de venda. Procedida a análise, decidiu a Comissão Permanente de 

Licitações CLASSIFICAR o projeto de venda apresentado pelo Grupo Formal, por ter atendido todas as normas 

previstas no Edital. Assim, resultou como vencedor do certame, com os quantitativos e valores abaixo 

relacionados: 

Item Especificações 
Quant/ 

Unidade 

Preço 

unitário (R$) 

Preço 

Total (R$) 

01 
Arroz integral, longo, tipo 1, embalagem íntegra, 

transparente e resistente de 1kg, conforme edital.  
100 Kg 3,70 370,00 

02 

Farinha de milho média, contendo 100% milho, 

cor amarela, não pré-cozido, em embalagens 

plástica transparente de 1kg, conforme edital. 

100 Kg 2,00 200,00 

03 

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 1 Kg, conforme edital. 

300 Kg 2,05 615,00 

05 

Feijão preto tipo 1, 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, conforme edital. 

100 Kg 3,45 345,00 

06 

Óleo de Soja, produto obtido do grão de soja que 

sofreu processo tecnológico adequado como 

degomagem, neutralização, clarificação, 

frigorificação ou não de desodorização. Líquido 

viscoso refinado, fabricado a partir de matérias 

primas sãs e limpas, conforme edital. 

320 

Frascos de 900ml 
3,05 976,00 

TOTAL 2.506,00 

 

Fazem parte da presente ata, os documentos de habilitação e o projetos de venda. Nada mais havendo a tratar, a 

Comissão declarou encerrada a presente reunião e procedeu-se à assinatura da presente Ata.   

 

        

        CLÓVIS FERNANDO FICK                                                  CLAIR LISANDRA WILHELM       

                       Presidente                                                                                    Secretária 

                         

RUDINEI FREO DALLA CORTE 

Membro 


