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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019 

 

Às nove horas do dia sete do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros da Comissão Permanente 

de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 2147, de 21/12/2018, sob a Presidência do Senhor ROBERTO PENKAL, estando 

presentes os membros: MARIA SALETE KERECZ LEVANDOVSKI e TIAGO JOSÉ TEIXEIRA, para recebimento e abertura dos 

envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTAS DE PREÇOS, referente CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019, para aquisição de gêneros 

alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar, para o primeiro semestre. Entregaram os envelopes: Jandira Muller, Cooperativa de Produtos da Agricultura Familiar de 

Itaiópolis – UNIPAFI, Indústria de Farinhas e Sucos Carreteiro Ltda. ME e Cooperativa da Agricultura Familiar do Vale do Itajaí – 

COOPERFAVI.  Passou-se a abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO da: Indústria de Farinhas e Sucos Carreteiro Ltda. ME, 

representada pelo Representante Legal, Senhor CELESTINO FALKIEVECZ, Cooperativa de Produtos da Agricultura Familiar de 

Itaiópolis – UNIPAFI e Jandira Muller. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação juntamente com os membros e 

Representante presente, rubricaram os envelopes contendo a Documentação e as Propostas de Preços. Na sequência deu-se início 
à abertura dos envelopes de n° 01, contendo a Documentação, onde a Comissão de Licitação verificou que as mesmas 

apresentaram a documentação exigida no item 3 do Edital, sendo assim HABILITADAS para a fase seguinte do certame. Na 

sequência deu-se início à abertura dos envelopes de n° 2, contendo as Propostas de Preços, com os valores, especificados abaixo: 
 

Item 
 

                   Produtos 
Unid. 

medida 
Qtd 

licitada 
Valor 

unitário 
(R$) 

Valor 

total (R$) 

VALOR 
UNITÁRIO 

UNIPAFI 

VALOR 
UNITÁRIO 

IND F. E S. 
CARRETEIRO 

VALOR 
UNITÁRIO 

JANDIRA 
MULLER 

 

VALOR 
UNITÁRIO 

COOPERFAVI 

1 Abobrinha: italiana ou 
menina apresentando firmeza, 
com a casca brilhante, fresca 
sem partes escuras ou 

amolecidas, deve estar íntegra 
e adequada para consumo. 
Devem estar acondicionadas 
em embalagens resistentes e 

transparentes, com etiqueta 
de pesagem e prazo de 
validade semanal - Kg; 

KG 400 1,48 592,00 -    

2 Acelga: fresca, de primeira 
qualidade, in natura, 
tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme, livres 
de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante. 

UND 400 2,89 1.156,00 2,89    
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Devem estar acondicionadas 
em embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta e 
prazo de validade semanal. 

3 Agrião: novo, de 1ª qualidade, 
folhas verdes, brilhantes, sem 

rupturas, não devem 
apresentar picadas de insetos. 
Maços com peso médio entre 
450 e 500 gramas. Devem 
estar acondicionadas em 
embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta e 
prazo de validade semanal - 
Maço; 

MAC 500 2,19 1.095,00 2,19    

4 Aipim: descascado, congelado, 

embalado em plástico 
transparente. Produto deve 
estar íntegro, sem sinais de 
machucado e sem sujidades, 
com rótulo, informação 
nutricional, peso líquido e 
data de fabricação e validade - 
kg; 

KG 1.100 4,73 5.203,00 4,73 - - 4,73 

5 Alface crespa: fresca, de 
primeira qualidade, tamanho 
e coloração uniformes, firme, 
intacta, isenta de material 
terroso, sem parasitas ou 
larvas. Devem estar 
acondicionadas em 

embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta e 
prazo de validade semanal - 
Und; 

UND 1.250 1,21 1.512,50 1,21    

6 Alho: novo, limpo, sem partes 
escuras, devem estar 
acondicionadas em 
embalagens resistentes e 

KG 100 15,22 1.522,00 15,22    
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transparentes, com etiqueta 
de pesagem e prazo de 
validade semanal - Kg; 

7 Banana caturra: grau médio 
de amadurecimento com 
cascas sãs, sem rupturas, 

não apresentar amolecimento 
ou partes escuras. Devem 
estar acondicionadas em 
embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta 
de pesagem e prazo de 
validade semanal - Kg; 

KG 5.000 1,38 6.900,00 1,38    

8 Batata Doce, de primeira 
qualidade, apresentando grau 
de maturação tal que lhe 

permita suportar a 
manipulação, transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para consumo. 
Com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. Devem 
estar acondicionadas em 
embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta 
de pesagem e prazo de 
validade semanal. 

KG 400 2,01 804,00 2,01    

9 Batata inglesa: nova, 
tamanho média de cada 
unidade, sem brotos, limpa, 
sem terra, sem rupturas e 

brilhante. Devem estar 
acondicionadas em 
embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta 
de pesagem e prazo de 
validade semanal - Kg; 

KG 1.850 1,99 3.681,50 1,99    

10 Batata salsa: nova, tamanho 
médio de cada unidade, sem 

KG 350 3,19 1.116,50 3,19    
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broto, sem partes amolecidas 
ou escuras, odor 
característico. Devem estar 
acondicionadas em 
embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta 

de pesagem e prazo de 
validade semanal - Kg; 

11 Beterraba: sem folhas, nova, 
tamanho médio, limpa, com 
casca sã, sem rupturas. 
Devem estar acondicionadas 
em embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta 
de pesagem e prazo de 
validade semanal - Kg; 

KG 780 2,59 2.020,20 2,59    

12 Brócolis: verde, novo, cabeça 
bem fechada, de 1ª qualidade, 
não pode estar amarelado. 
Devem estar acondicionadas 
em embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta e 
prazo de validade semanal - 
Und; 

UND 1.450 2,22 3.219,00 2,22    

13 Caqui Fuyu, aparência fresca, 
de primeira qualidade ter 
atingido o grau máximo de 
tamanho, aroma, cor e sabor 
próprios da variedade, 
apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação e o 
transporte. Não estarem 
danificados por quaisquer 
lesões de origem mecânica ou 
por insetos afetando sua 
aparência, não conter 
substância terrosa, sujidades 

ou corpos estranhos 

KG 1.600 7,57 12.112,00 7,57    



PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS 

CNPJ 83.102.517/0001-19          Fone/Fax 47 3652-2211 

Avenida Dr. Getúlio Vargas, 308 - Centro 

89340-000- I T A I Ó P O L I  S     -     S C 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

E-mail: licitacao@itaiopolis.sc.gov.br – Site: www.itaiopolis.sc.gov.br 

 

 

 5 

aderentes à superfície da 
casca, estarem isentos de 
umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos, 
estarem livres de resíduos 
aparentes de caldas ou 

agrotóxicos. Tamanho médio e 
uniforme. Devem estar 
acondicionadas em 
embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta e 
prazo de validade semanal. 

14 Cebola: Não brotada, sem 
danos fisiológicos ou 
mecânicos, tamanho médio 
uniforme, intactas, firmes e 
bem desenvolvidas. Devem 
estar acondicionadas em 
embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta e 

prazo de validade semanal - 
Kg; 

KG 1.050 2,69 2.824,50 2,69    

15 Cenoura: sem folhas, nova, de 
1ª qualidade, tamanho médio, 
com casca sã, sem rupturas. 
Devem estar acondicionadas 
em embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta e 
prazo de validade semanal - 
Kg; 

KG 1.100 2,25 2.475,00 2,25    

16 Chuchu, tamanho e coloração 

uniformes, aspecto da casca 
deve ser lisa, produto 
selecionado consistente ao 
toque e isento de partes 
amassadas ou batidas. Devem 
estar acondicionadas em 
embalagens resistentes e 

transparentes, com etiqueta e 

KG 400 2,54 1.016,00 2,54    
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prazo de validade semanal. 

17 Couve, hortaliça fresca, com 
folhas íntegras e de primeira 
qualidade; limpa, lavada ou 
escovada, coloração uniforme; 
isenta de sujidades, insetos, 

parasitas, larvas e corpos 
estranhos aderidos à 
superfície externa, maço com 
peso médio entre 450 a 500 
gramas. Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou biológica. 
Podendo ser orgânico. Devem 
estar acondicionadas em 
embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta e 
prazo de validade semanal. 

UND 630 1,99 1.253,70 1,99    

18 Couve-flor só a inflorescência, 
cabeça grande, não pode 
apresentar manchas pretas e 
imperfeições. Devem estar 
acondicionadas em 
embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta e 
prazo de validade semanal.  

UND 1.250 2,62 3.275,00 2,62    

19 Espinafre: Novo, de 1ª 
qualidade, folhas verdes, 
brilhantes, sem rupturas, 
maços com peso médio entre 
450 e 500 gramas. Devem 

estar acondicionadas em 
embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta e 
prazo de validade semanal - 
Maço; 

MAC 260 2,53 657,80 2,53    

20 Feijão Preto - pacotes de 
1.000 gramas 

KG 2.100 4,29 9.009,00 4,29    

21 Geléia de frutas: sabores UND 680 18,14 12.335,20 -    18,14  
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variados, acondicionados em 
embalagens de 900g, 
contendo açúcar cristal, 
pectina, fruta ou suco 
natural, devidamente 
identificada com rótulo ou 

etiqueta adesiva, de acordo 
com a legislação vigente; 

22 Laranja de boa qualidade, 
sem ferimentos, firmes, 
maduras, e com coloração 
uniforme, unidades em torno 
de 60g a 80g, casca brilhante, 
fresca, sem partes escuras ou 
amolecidas. Deve estar 
acondicionada em 
embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta 
de pesagem e prazo de 
validade semanal.  

KG 3.000 2,22 6.660,00 2,22    

23 Maçã Fuji: nova, tamanho 
médio, sem batidas, 
rachaduras, podridão com 
casca sã. Deve estar íntegra e 
adequada para consumo. As 
frutas devem ser 
acondicionadas em 
embalagens resistentes e 
limpas, com etiqueta de 
pesagem e prazo de validade 
semanal - 1.000 gramas; 

KG 3.000 4,46 13.380,00 4,46    

24 Maracujá: de boa qualidade, 
sem ferimentos, firmes, 
maduro e com coloração 
uniforme grau médio de 
amadurecimento, casca 
brilhante, fresca, sem partes 
escuras ou amolecidas deve 

estar íntegra e adequada para 

KG 550 8,49 4.669,50 8,49    
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consumo. Devem estar 
acondicionadas em 
embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta 
de pesagem e prazo de 
validade semanal - Kg; 

25 Melancia: de boa qualidade, 
devendo apresentar-se fresca, 
em grau máximo de tamanho. 
Não deverá apresentar danos 
de origem física ou mecânica 
que afete a sua aparência. 
Variação total entre maior e 
menor fruto de até 15%. 
Sabor e coloração 
característica.  As frutas 
devem estar acondicionadas 
em embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta 
de pesagem e prazo de 

validade semanal – Kg;  

KG 2.200 1,27 2.794,00 1,27     

26 Morango: fresco, limpo, 
brilhante, sem partes escuras 
ou batidas, sem presença de 
fungos ou parasitas, não 
deverá estar verde nem 
totalmente madura. As frutas 
devem estar acondicionadas 
em embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta 
de pesagem e prazo de 

validade semanal - Kg; 

KG 1.000 13,89 13.890,00 13,89    

27 Pepino para salada: Tamanho 
médio, apresentando firmeza, 
com a casca brilhante, fresca, 
sem partes escuras ou 
batidas.  Devem estar 
acondicionados em 

embalagens resistentes e 

KG 600 1,59 954,00 -    
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transparentes, com etiqueta 
de pesagem e prazo de 
validade semanal – Kg; 

28 Pêra yare: a casca precisa ser 
lisa e macia, sem picada de 
inseto, amassada, sem 

imperfeições, deve ser doce e 
suculenta, não deverá estar 
verde nem totalmente 
madura. As frutas devem 
estar acondicionadas em 
embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta e 
prazo de validade semanal. 

UND 1.400 6,54 9.156,00 6,54    

29 Pimentão verde: limpo, novo, 
de 1º qualidade, sem 

rupturas, sem partes 
amolecidas ou escuras sem 
picada de inseto, amassado, 
devem estar acondicionadas 
em embalagens resistentes e 
transparentes - Kg; 

KG 180 2,97 534,60 2,97    

30 Pinhão: limpo, novo, de 1ª 
qualidade, sem rupturas, sem 
picada de inseto, amassado, 
devem estar acondicionadas 
em embalagens resistentes e 
transparentes - Kg; 

KG 580 4,60 2.668,00 -    

31 Repolho: branco, limpo, novo, 
de 1ª qualidade, sem 
rupturas, sem partes escuras, 

folhas brilhantes, sem picada 
de inseto, amassado, devem 
estar acondicionadas em 

embalagens resistentes e 
transparentes - Und; 

UND 1.000 1,84 1.840,00 1,84     

32 Rúcula: nova, de 1ª 
qualidade, folhas verdes, 
brilhantes, sem rupturas, não 

MAC 700 2,17 1.519,00 2,17    
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devem apresentar picadas de 
insetos, maços com peso 
médio entre 450 e 500 
gramas. Devem estar 
acondicionadas em 
embalagens resistentes e 

transparentes, com etiqueta e 
prazo de validade semanal - 
Maço; 

33 Suco de uva integral: sem 
adição de açúcar, água ou 
corante. Embalagem 1,5 
litros, devidamente 
identificados com rótulo ou 
etiqueta adesiva, de acordo 
com a legislação vigente; 

FR 1.050 12,99 13.639,50 - 12,99   

34 Tangerina: de boa qualidade, 
sem ferimentos, firmes, 
maduras e com coloração 
uniforme, unidades em torno 
de 60g a 80 g, casca 
brilhante, fresca, sem partes 
escuras ou amolecidas. 
Devem estar acondicionadas 
em embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta 
de pesagem e prazo de 
validade semanal - Kg; 

KG 3.000 4,27 12.810,00 4,27    

35 Tatarca ou Trigo Sarraceno: 
embalagem de 1kg,  
devidamente identificada com 

rótulo ou etiqueta adesiva, de 
acordo com a legislação 
vigente; 

KG 300 13,97 4.191,00 13,97    

36 Tomate: Grupo oblongo ou 
redondo, subgrupo verde 
maduro a pintado, classe 
média ou grande, de 50 a 60 
mm de diâmetro transversal 

KG 1.700 3,00 5.100,00 3,00    
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do fruto, tipo especial - Kg; 

37 Vagem fresca: tipo macarrão 
curta, cor verde escura, 
tamanho e coloração 
uniformes, firme e compacta, 
isento de enfermidades, 

material terroso e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e 
transporte, de colheita 
recente. Devem estar 
acondicionadas em 
embalagens resistentes e 
transparentes, com etiqueta 
de pesagem e prazo de 
validade semanal – Kg; 

KG 400 5,17 2.068,00 5,17    

Para o item 04 (aipim descascado) houve empate entre a Cooperativa de Produtos da Agricultura Familiar de Itaiópolis – UNIPAFI e a Cooperativa 
da Agricultura Familiar do Vale do Itajaí – COOPERFAVI, ficando vencedora a UNIPAFI, em conformidade com a Resolução nº 26/2013, dando 
preferência para o fornecedor local. 
Em nada mais havendo, o Presidente encerrou a sessão, lavrando-se presente Ata que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da 
Comissão, às dez horas e vinte e três minutos. 

 
 

ROBERTO PENKAL 
Presidente da CPL 

 
 

MARIA SALETE KERECZ LEVANDOVSKI 
Secretária da CPL 

 

 
TIAGO JOSÉ TEIXEIRA 

Membro da CPL 
 
 

INDÚSTRIA DE FARINHAS E SUCOS CARRETEIRO LTDA. ME 
CELESTINO FALKIEVECZ 
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