
ATA  N.º 01 DO EDITAL Nº 32/2017 – CHAMADA PÚBLICA 

 

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, 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. 003/2017 

de 02 de janeiro de 2017, composta pelos Srs. CLÓVIS FERNANOD FICK – Presidente, RUDINEI 

FREO DALLA CORTE – Secretário, MAGDIEL DICKOW – Membro, para procederem ao 

recebimento, abertura e julgamento dos projetos de venda referente a Chamada Pública,  Edital nº. 

32/2017, de 13/09/2017, que trata do fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para 

a alimentação escolar. Apresentado 01 (um) projeto de venda de Grupo Informal, articulado pela 

Ascar/Emater de Agudo, composto por 07 (sete) produtores rurais: Sr. Germano Gustavo Thom – DAP 

RS43001090301171000000501,  Sr. Darci José Friedrich – DAP SDW0323430000340409120825, 

Sra. Irene Anilde Faller Unfer – DAP SDW0378167990040610140120, Sra. Ilone Potter Wilhelm – 

DAP SDW0323607030721208150924, Sr. Élio Elvino Wachholz – DAP 

SDW0103564950001308151115, Sra. Elisane Rejane Friedrich Pettermann – DAP 

SDW0011473470422408171029, e Sr. Renato Unfer – DAP RS43001090301171000000413; e 02 

(dois) projetos de venda de Grupos Formais, sendo um composto por 05 (cinco) produtores 

associados da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda (Camnpal) – DAP 

SDW9102263200012610161109: Sr. Acemar Paulo Pettine – DAP SDW0529770480491412160322, 

Sr. Placido Piovesan Manfio – DAP SDW0103837350682007160216, Sr. Benjamim Dalla Nora – 

DAP SDW0303496300972707120209, Sr. Rogério Bellé Stefanello – DAP 

SDW0758689970340109170336 e Sr. Alcir Bullegon – DAP SDW0142887020202710161046; outro 

composto por 01 (um) produtor associado da Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária 

Terra Livre Ltda – DAP SDW1056828100012706170527: Sr. Jair Antônio Brombilla – DAP 

SDW0543732550911207171109. Assim, foi procedida a abertura do envelope de nº 01 – Documentos. 

Após análise, decidiu a Comissão Habilitar o Grupo Informal e os Grupos Formais por terem atendido 

todas as normas estabelecidas no Edital. Após, procedeu-se a abertura do envelope nº 02, contendo as 

propostas financeiras dos projetos de venda. Procedida a análise, decidiu a Comissão Permanente de 

Licitações CLASSIFICAR os projetos de venda apresentados, por terem atendido todas as normas 

previstas no Edital. Assim, resultaram como vencedores do certame, após observados os critérios de 

escolha estabelecidos no item 6 do edital, os seguintes fornecedores, com os quantitativos e valores 

abaixo relacionados: 

 

Item Especificações Quant. Unid. 

Produtor 

Rural/ 

Cooperativa 

Preço 

unitário (R$) 

Preço 

Total 

(R$) 

01 
Alho, graúdo, novo, de 1ª qualidade, sem 

réstia. 

09 Kg Ilone Wilhelm 20,00 180,00 

09 Kg Darci Friedrich 20,00 180,00 

02 

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 embalagem 

de polietileno transparente, original de 

fábrica. 5 Kg. Contendo na embalagem 

informações de procedência, data de 

fabricação e prazo de validade. Com 

registro no órgão competente. 

400 Kg 
Germano 

Thom 
2,10 840,00 

03 

Batata inglesa, nova, convencional ou 

ecológica, de primeira qualidade, 

tamanho médio, íntegra e sem sujidades. 

200 Kg S/C 2,10 420,00 



04 

Bergamota, nova, grau médio de 

amadurecimento, com talo, com casca sã, 

sem rupturas. Tamanho médio. 

240 Kg Irene Unfer 2,00 480,00 

05 

Bolacha caseira, nova, tipo natal, sem 

corantes artificiais, sem gordura trans, 

em embalagem plástica atóxica de 1 kg, 

resistente, transparente, não porosa 

Fabricação conforme legislação, com 

rótulo de informação nutricional, data de 

fabricação, procedência e validade. 

40 Kg 
Elisane 

Pettermann 
21,00 840,00 

06 

Bolacha de milho caseira, nova, sem 

corantes artificiais, sem gordura trans, 

em embalagem plástica atóxica de 1 Kg, 

resistente, transparente, não porosa 

Fabricação conforme legislação, com 

rótulo de informação nutricional, data de 

fabricação, procedência e validade. 

40 Kg 
Elisane 

Pettermann 
21,00 840,00 

07 

Cortes de frango (peito), resfriados e/ou 

congelados sem tempero, sem pele e 

desossada, acondicionados em 

embalagens plásticas individuais, 

especificando o peso, procedência e o 

prazo de validade na embalagem. Deve 

ter Certificado de Inspeção Estadual ou 

Federal 

350 Kg S/C 8,90 3.115,00 

08 

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. Com 

registro no órgão competente. Prazo de 

validade mínimo de 3 meses a contar da 

data de entrega 

400 Kg Camnpal 1,80 720,00 

09 

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, 

contendo na embalagem informações de 

procedência, data de embalagem e prazo 

de validade. Com registro no órgão 

competente. 

150 Kg Camnpal 4,00 600,00 

10 

Laranja valência, convencional ou 

ecológica nova, de 1ª qualidade grau 

médio de amadurecimento, com casca sã, 

sem rupturas, unidade com peso médio 

entre 120 e 160 g. 

240 Kg Élio Wachholz 2,00 480,00 

11 

Leite de vaca Integral UHT, 

homogeneizado – em embalagens longa 

vida de 1 litro, com data de fabricação e 

prazo de validade de, no mínimo, 4 

meses. Com registro no Ministério da 

Agricultura e SIF. Informações 

3000 litros Camnpal  2,30 6.900,00 



nutricionais no rótulo. 

12 

Morango, convencional ou ecológico, 

preferencialmente ecológico, novo, grau 

médio de amadurecimento, com casca sã, 

limpo, sem rupturas. Em embalagem 

fechada, resistente, contendo 1 ou 2 Kg, 

com tampa ou proteção plástica, 

contendo identificação do produtor, data 

de embalagem e peso. 

74 Kg Renato Unfer 12,00 888,00 

73 Kg Darci Friedrich 12,00 876,00 

73 Kg Ilone Wilhem 12,00 876,00 

13 

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. 

Embalagem em polietileno tereftalado 

(PET) de 900ml. 

100 

Frasc

os de 

900

ml 

Camnpal 3,10 310,00 

 

Fazem parte da presente ata, os documentos de habilitação e os 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                                     RUDINEI FREO DALLA CORTE 

                      Presidente                                                                                        Secretário 

                     

MAGDIEL LUIZ DICKOW 

Membro 


