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Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE.
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ATA DE SESSÂO PARA ABERTURA DE ENVELOPES E JULGAMENTOS
DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS

Chamada Pública 00112022

Processo 1452412022

Aos'19 (Dezenove) dias do mês de Abril de 2022, às 09h45min (Nove
horas e Quarenta e Cinco minutos), reuniu-se a CPL - Comissâo Permanente
de Licitação, junto com os seguintes participantes presentes: Abraão Santos,
CPF no 1 16.895.951-91 , Representante da Cooperativa de Desenvolvimento
Agroindustrial, CNPJ no 10.839.84í10001-40, Raul Amâncio da Silva, produtor,
CPF no 870.317.281-34, Joaquim Ferreira da Silva, produtor, CPF no
844.136.031-68, para abertura e julgamento dos envelopes de proposta de
fornecimento para Agricultura Familiar do município de Posse - GO, conforme
demanda levantada pela Secretaria Municipal de Educaçáo de Posse - GO.
lniciado os trabalhos, foi verificado os interessados que apresentaram propostas
de fornecimento através de protocolo de envelopes, tendo sido constatado os
seguintes interessados: 1- Adão Santos de Sousa, CPF n o 99S.166.831-34,
protocolo de envelopes no 1584612022, Produtor lndividual Local, 2 - Germano
Wagner Barbosa Valente(Representando Grupo lnforma), CPF no
214.414.051-00, protocolo de envelopes no 1608912022, Gruoo lnformal Local, 3
- Raul José da Neves, CPF no 252.784.281-04, protocolo de envelopes no
1609112022, Grupo lnformal Local, 4 - Antonio Ribeiro da Silva, CPF no
532.452.611-87, protocolo no 1560112022, Produtor lndividual Local, 5 -
Cooperativa de Desenvolvimento Agroindustrial e Assistência Técnica aos
Produtores Rurais - COODATER, CNPJ no í0 839.84í1000'1-40, protocolo de
envelopes n' 1609512022, GRUPO FORMAL REGIONAL, 6 - Cirene Marques
de Oliveira Mendonça, CPF no 448.825.641-49, protocolo de envelopes no
1604312022, Produtor lndividual Local, 7 - Rosimeire Rodrigues de Souza,
CPF no 006.736.061-04, protocolo de envelopes no 1b68312022, Produtor
lndividual Local, S - lzael Francis dos Santos, CPF no 628.751.321-72,
protocolo de envelopes no 1607012022, Produtor lndividual Local, 9 - Joaquim
Vieira das Neves, CPF no 189.774.131-68, protocolo de envelopes no
1607112022, Produtor lndividual Local, 10 - Raul Amancio da Silva, CpF no
870.317.281-34, protocolo de envelopes no 16046t2022, Produtor lndividual
Local, 11 - José Rosa Pereira da Silva, CPF no 892.195.381-72, protocolo de
envelopes no 1578612022, Produtor lndividual Local, 12 - Joaquim Ferreira da
Silva, CPF no 844.136.031-68, protocolo de envelopes no 15961t2022, produtor
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lndividual Local, e 13 - Santino Rodrigues de Almeida, CPF no 770.138.32í-
20, protocolo de envelopes n' 1560812022, Produtor lndividual Local

Foi aberto os envelopes de habilitação para verificação dos documentos,
todos tendo sidos considerados habilitados, e classificados em primeiro lugar
omo os Projetos de fornecimento locais após os grupos de fornecimento
Regional, sendo que entre estes o critério de desempate é o de grupos formais,
após os grupos informais e por fim os individuais, conforme os projetos
apresentados.

No primeiro momento foi verificado as propostas de fornecedores Locais,
conforme item 5.2 do edital, dando preferencia para o grupo informal em cima do
individual, conforme item 5.3, no segundo caso, quando houve mais de uma
proposta e o total destas ultrapassava a quantidade do projeto restante para os
mesmos, foi promovida a divisão de maneira igual, entre os iguais, por fim foi
verificado em terceiro grupo a proposta de Grupo lnformal do Território Rural,
tendo sido considerado os saldos restantes, neste último, foi feito uma nova
proposta de fornecimento para os itens que este apresentou mais náo totalizou
a quantidade do contrato, após apurar os grupos prioritários, conforme segue
abaixo:

ITEM Descrição UND TOTAL
VALOR TOTAL

1

ABOBORA CABOTIA
produtos frescos e com
grau de maturação
intermediária. Deverá
apresentar odor
agradável, consistência
firme, não deverá
apresentar perfuraçôes
machucados, coloraçâo
não característica.
Embalagem com
etiqueta contendo: nome
do produto e quantidade
do produto.

KG 178 4,32 768,96

ABOBRINHA: Tipo
verde "abobrinha",
sadias, frescas, sem
danificaçoes físicas,
casca integra. lsenta de

KG 220 o,oo 1465,20

n

VALOR
UNT

2
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substâncias terrosas,
sujidades, parasitas,
larvas, folhas, resíduos
de defensivos agrícolas,
odor e sabor estranho.
Embalagem contendo:
nome do produto e
quantidade do produto.

ACEROLA, de
primeira qualidade, in
natura, apresentando
grau de maturação que
lhe permita suportar a

manipulação, o
transporte e a

conservaçáo em
condiçÕes adequadas
para o consumo, sem
lesóes de origem físicas
ou mecânicas,
rachaduras ou cortes.
lsenta de sujidades,
parasitos e larvas.
Embalagem contendo:
nome do produto e
quantidade do produto.

KG 9,66 28497,00

4

AÇAFRÃO em
acondicionado
pacote com 5009,

po,

em KG 18,00

(

900,00

ALFACE, com folhas
brilhantes, firmes sem
áreas escuras, frescas
com coloração e
tamanho uniformes e
típicos da variedade, sem

PE 7.173 3,49 25.033,77

\

2.950
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sujidade ou outros
defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade, livre de
resíduos de fertilizantes.
Embalagem transparente
contendo: nome e peso
do produto. Peso médio
do pé 3009.

6

BANANA PRATA,
extra in natura, com grau
de maturaçâo
intermediário que evite
danos à polpa da fruta
durante transporte,
procedentes de espécies
genuínas e sás, polpa
íntegra e firme. lsento de
lesÕes de origem física,
mecânica ou biológica,
matéria terrosa,
sujidades ou corpos
estranhos aderidos à
superfÍcie externa, livre
de enfermidades,
insêtos, parasitas e
larvas. Embalagem
contendo: nome do
produto e quantidade do
produto.

KG 36 000 5,33 191 .880,00

7

BATATA DOCE,
in natura, produto fresco
de boa qualidade, com
grau de maturação
intermediaria, deverá
apresentar odor
agradável, consistência
firme, não deverá

KG 1 400 4,66 6.524,00

'íj
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apresentar perfuraçôes,
machucados, coloração
não características,
isenta de enfermidades e
com tamanho uniforme.
Embalagem contendo:
nome do produto e
quantidade do produto.

8

COUVE com folhas
brilhantes, firmes sem
áreas escuras, frescas
com coloraçâo e
tamanho uniformes e
típicos da variedade, sem
sujidade ou outros
defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade, livre de
resíduos de fertilizantes.
Embalagem transparente
contendo: nome e peso

do produto. Peso médio
do maço 4009.

MAÇO 1 1 '190 3,83 42.857,70

o

CHEIRO VERDE de
í a qualidade isento de
partes pútridas, nâo
poderão estar murchos,
maços de 4009 cada.

MAÇO 1.675 3,83 6 415,25

FARINHA DE
MAND|OCA, 100%o

natural, sem adição de
sal, embalagem em
sacos de plástico de 1kg,
não furados, estufadas,
invioladas, livres de
impurezas, umidade,
insetos, microrganismos
ou outras impurezas que

KG 12.000 6,49 77.880,00

-7
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venham a comprometer o
armazenamento e a
saúde humana.
Obrigatório conter a data
de fabricaçáo e validade
expressas na
embalagem. Validade
mínima 120 dias da data
de entrega do produto.

11

FEIJÃO TIPO 1,

CARIOCA, pacote com 1

kg, não furadas,
estufadas, invioladas,
livres de impurezas,
umidade, insetos, micro-
organismos ou outras
impurezas que venham a

comprometer o
armazenamento e a
saúde humana.
Obrigatório conter a datâ
de fabricaçáo e validade
de no mínimo 06 (seis)
meses a partir da data de
entrega expressas na
embalagem.

KG 10.300 9,16 94 348,00

12

FEIJÃO-
FRADINHO, pacote com
1 kg, grãos náo furados,
estufados, invioladas,
livres de impurezas,
umidade, insetos, micro-
organismos ou outras
impurezas que venham a
comprometer o
armazenamento e a
saúde humana.
Obrigatório conter a data

KG 4.470 12.49 55.830,30

Gesláo 2021/2024
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de fabricaçáo e validade
de no mínimo 06 (seis)

meses a partir da data de
entrega expressas na
embalagem.

13
í 1,00 19.360,00

GOIABA, de
primeira qualidade, in

natura, apresentando
grau de maturaçáo que
lhe permita suportar a
manipulaçáo, o

transporte e a
conservação em
condições adequadas
para o consumo, sem
lesÕes de origem fisicas
ou mecânicas,
rachaduras ou cortes.
lsenta de sujidades,
parasitos e larvas.
Embalagem contendo:
nome do produto e
quantidade do produto.

KG 1 760

14

GRAVIOLA, de
primeira qualidade com
maturação adequada ao
consumo, com aspecto,
corecheiroesabor
próprio, com polpa firme
e intacta, devendo ser
bem desenvolvido, isenta
de enfermidades,
parasitas e larvas,
material terroso e
sujidades, sem danos
físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte, de colheita

KG 990 14,33 14.186,70

?\-',24 r--
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recente, livre de resÍduos
de fertilizantes, devendo
ser transportadas de
forma adequada.
Embalagem contendo:
nome do produto e
quantidade do produto.

15

LEITE
PASTEURIZADO,
acondicionado em
embalagens plásticas de
1 litro com data de
fabricação e validade
legíveis.

L 5,49 153.720,00

16

MAXIXE, Com
característica tenra,
fresca, verde, de colheita
recente, sem sinais de
amarelamento com grau
de maturação adequada,
isento de substâncias
terrosas, sujidades e
corpos estranhos.
Embalagem contendo:
nome do produto e
quantidade do produto.

KG 820 7,83 6.420,60

17

MANDIOCA tipo
branca ou amarela de
primeira, congelada,
raízes grandes no grau
normal de evolução, no
tamanho, sabor e cor
próprios das espécies,
uniformes, e sem casca,
não fibrosa livre de terra
e corpos estranhos,
aderente à espécie
externa, isenta de

KG 3 680 5,49 20.203,00

28 000
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1B

MANGA de boa
qualidade, livre de
sujidades, lesões físicas
e mecânicas oriundas do
manuseio e transporte,
no ponto de maturação
adequado paÍa o
consumo, com cor, sabor
e odor característico.
Embalagem contendo:
nome do produto e
quantidade do produto.

KG 4.500 7,83 35.235,00

19

MARACUJÁ
POLPA: Maracujá azedo,
de boa qualidade,

tamanho e coloração
uniformes, verdoso, com
polpa intacta e firme,
livres de resíduos de
fertilizantes e sem danos
físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte. Embalagem
contendo: nome do
produto e quantidade do
produto.

KG 990 12,33 12.206.70

20

MELANCIA in

natura extra, com grau de
maturação adequado
para o consumo, casca
Íirme sem avarias, polpa
firme de coloração
vermelha com aparência
fresca e macia,
procedente de espécie

KG 8.650 3,16 27.334,00

,-2-r*A"- '7-

umidade. Embaladas
com etiquetas contendo:
nome do produto e peso.
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genuína e sã, fresca.
lsento de lesÕes de
origem física, mecânica
ou biológica matéria
terrosa, sujidades ou
corpos estranhos
aderidos à superficie
externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.

21

MILHO VERDE
in natura, com grau de
maturação adequado
para o consumo, sem
palha, com grãos
graúdos e de primeira
qualidade. Apresentando
grau de maturação que
lhe permita suportar a
manipulaçâo, o
transporte e a
conservação em
condiçôes adequadas
para o consumo, sem
lesões de origem físicas
ou mecânicas,
rachaduras ou cortes.
lsenta de sujidades,
parasitos e larvas.

KG 1.800 13,66 24.588,00

22

OVOS DE
GALINHA, CAIPIRA,
TIPO "A", extra, cartela
com 12 unidades.
Dizeres de rotulagem
com identificação do
fornecedor.

DZ 398 9,83 3.912,34



o PREFEIÍURÂ },IUXICIPÂL OE

tl n
?*s, * loru ttãat

23

POLVILHO
DOCE, coloração
branca, isenta de
sujidades. Embalagem
transparente contendo
nome do produto, peso e
data de fabricaçáo e
validade.

KG 460 8,16 3.753,60

24
UND '107.000 r,83 195.810,00

25
KG 3,96 14.810,00

TAMARINDO de
boa qualidade isento de
sujidades, substâncias
terÍosas e sujeiras,
apresentando evolução
completa de tamanho e
matu ração.
Acondicionado em saco
plástico atóxico,
transparente e
resistente.

KG 993 14,66 14.557,38
26

1z'^' ?-

RAPADURINHA
êm embalagens
individuais de 25g
devidamente lacradas
com data de fabricação e
validade legíveis.

REPOLHO tipo
branco, de primeira,
tamanho bom, sabor e
cor própria das espécies,
uniformes, frescos,
limpos, sem ferimento ou
defeitos, não fibroso, livre
de terra e corpos
estranhos aderentes a
espécie externa e isenta
de umidade.

3.740
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IOMATE produto
fresco e com grau de
maduração intermediária
que evite danos à polpa
do fruto durante
transporte, deverá
apresentar odor
agradável, consistência
firme, não deverá
apresentar perfurações,
machucado, está madura
demais nem muito verde.

KG 6 230

ROSCA
CASEIRA, em unidades
de 50 gramas
acondicionadas em
embalagens plásticas
que proteja das
impurezas com entrega
nas escolas dentro do
ptazo favorável da
preparação e consumo
da merenda escolar.

KG 3.600

Item Germano Wagner

o í 6000 R$ 85.280,00

10 1949 R$ 12.649,01

13 1000 R$ 11.000,00

21 1000 R$ 13.660,00

28 669 R$ 10.924,77

Valor
Total R$ 133.5í3,78

28
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ITEM
Adão Santos

de Sousa
VALOR
TOTAL

28 2449 R$ 39.992,17

ITEM
Raul José da

Neves
VALOR
TOTAL

Ã
1 195,5 3,49 R$ 4.172,30

B 3436 3,83 R$'13.159,88
I 335 3,83 R$ 1.283,05

24 4000 1,83 R$ 7.320,00
Valor Total R$ 25.935,23

ITEM
Antonio Ribeiro da

Silva
VALOR
TOTAL

1 1 95,5 3,49 R$ 4.172,30
B 2230 3,83 R$ 8.540,90
o 335 3,83 R$ 1.283,05

Valor Total R$ 13.996,2s

ITEM
Cirene Marques de
Oliveira Mendonça

VALOR
TOTAL

5 1 1 95,5 3,49 R$ 4.172,30
'10 2300 6,49 R$ 14.927,00

Valor Total R$ 19.099,30

ITEM
Rosimeire

Rodrigues de
Souza

VALOR
TOTAL

2 73,3 6,66 R$ 488,18
5 1195,5 3,49 RS 4.172,30
B 2088 3,83 R$ 7.997,04

335 3,83 R$ í.283,05
Valor Total R$ 13.940,56

ô
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ITEM lzael Francis dos
Santos

5000 5,33 R$ 26.650,00
11 437 9,16 R$ 4.002,92
17 5,49 R$ 6.730,74

Valor Total R$ 37.383,66

ITEM
Joaquim Vieira das

Neves
VALOR
TOTAL

6 5270 5,33 R$ 28.089,10
'10 500 6,49 R$ 3.245,00
17 '1000 5,49 R$ 5.490,00
20 1000 3,16 R$ 3.160,00

Valor Total R$ 39.984,10

ITEM Raul Amancio da
Silva

VALOR
TOTAL

24 21857 1,83 RS 39 998,31

R$ 39.998,31

ITEM
José Rosa Pereira

da Silva
VALOR
TOTAL

1 178 4,32 R$ 768,96
73,3 6,66 R$ 488,í8

q
1 't 95,5 3,49 R$ 4.172,30

335 3,83 R$ 1.283,05
20 7650 3,í6 R$ 24.174,00

Valor Total R$ 30.886,48

ITEM Joaquim Ferreira
da Silva

VALOR
TOTAL

2 73,3 6,66 R$ 488,18
5 1195,5 3,49 R$ 4.172,30
I 3436 3,83 R$ 13.159,88
o 335 3,83 R$ í.283,05
12 500 12,49 R$ 6.245,00

Ê.--

VALOR
TOTAL

6

1226

Valor Total

2

o
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R$ 2s.348,40

ITEM

Cooperativa de
Desenvolvimento
Agroindustrial e

Assistência
Técnica aos

Produtores Rurais
. COODATER

VALOR
TOTAL

2950 9,66 R$ 28.497,00
2230 5,33 RS 11.885,90

7 1400 4,66 R$ 6.524,00
11 9,16 R$ 90 345,08
16 820 7,83 R$ 6 420,60
17 1454 5,49 R$ 7.982,46
'18 4500 7,83 R$ 35.235,00
21 800 13,66 R$ 10.928,00
22 398 9,83 R$ 3.912,34
26 993 14,66 R$ 14.557,38
27 6230 8,29 R$ 51.646,70

Valor Total R$ 267.934,46

Após as análises das propostas foi constado um saldo deserto de itens e
quantidades que não foram contemplados pelas propostas apresentadas,
ficando conforme segue abarxo.

Valor Total

ITEM Santino Rodrigues
de Almeida

VALOR
TOTAL

6 5,33 R$ 39.975,00
Valor Total R$ 39.975,00

ITEM Descrição UND
SALDO

DESERTO

4
AÇAFRÃO em pó, acondicionado em pacote

com 5009. KG 50

4-z:?

3

6

9863

7500
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FARINHA DE MANDIOCA, 100% natural, sem
adição de sal, êmbalagem em sacos de plástico
de 1kg, não furados, estufadas, invioladas,
livres de impurezas, umidade, insetos,
microrganismos ou outras impurezas que
venham a comprometer o ârmazenamento e a
saúde humana. Obrigatório conter a data de
íabricação e validade expressas na
embalagem. Validade minima 120 dias da data

KG

de entre ado roduto

t-l

10 7251

FEIJÃO-FRADINHO, pacote com 1 kg, grãos
não furados, estuíados, invioladas, livres de
impurezas, umrdade. insetos. micro-organismos
ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde
humana. Obrigatório conter a data de
fabricação e validade de no minrmo 06 (seis)
meses a partir da data de entrega expressas na
embalagem.

KG 2654

13

GOIABA, de primeira qualidade, in
natura, apresentando grau de maturação que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservaçáo em condiçóes
adequadas para o consumo, sem lesões de
origem físicas ou mêcânicas, rachaduras ou
cortes. lsenta de su;idades, parasitos e larvas.
Embalagem contendo: nome do produto e
quantidade do produto.

KG 760

1,4

GRAVIOLA, de primeira qualidade com
maturaçáo adequada ao consumo, com
aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa
firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido,
isenta de enfermidades, parasitas e larvas,
material terroso e sujidades, sem danos físicos
e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, de colheita recente, livre de resíduos
de fertilizantes, devendo ser transportadas de
Íorma adequada. Embalagem contendo: nome
do produto e quantidade do produto.

^tr
290

15
LEITE PASTEURIZADO, acondicionado em
embalagens plásticas de 1 litro com data de
Íabricação e validade legíveis.

28.000

MARACUJA POLPA: Maracujá azedo, de
boa qualidade, tamanho e coloraçáo uniformes,
verdoso, com polpa intacta e firme, livres de
resÍduos de fertilizantes e sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Embalagem contendo: nome do produto e
quantidade do produto.

990

\-.Lj?.,\-

n

L2

L

19 KG

{
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POLVILHO DOCE, coloração branca, isenta de
sujidades. Embalagem transparente contêndo
nome do produto, peso e data de fabricação e
validade.

KG

ilv rogna
ecr na

I

Giovanna Nu
S

Após analise realizada referente aos preços contatou-se que
estavam compatíveis com o mercado local, no entanto não causando prejuízo
ao erário público. Houve participantes presentes que se ausentaram antes do
final da sessão, os mesmos não assinam a presente ata. Nada mais havendo a
ser examinado, a presente sessão é encerrada. Sendo que uma vez procedida
a leitura desta ata e estando todos de acordo, determinou a Senhora Presidente
que a mesma fosse regulamente assinada pelos presentes ao final desta sessão
pública.

osse - Go, 19 de Abril de 2022

úla Oliveira Rocha
Presidente

a

460

eloe

24
RAPADURINHA em embalagens individuais de
259 devidamente lacradas com data de
fabricação e validade legiveis.

UND 81.143

25

REPOLHO tipo brânco, de primeira, tamanho
bom, sabor e cor própria das espécies,
uniformes, frescos, limpos, sem ferimento ou
defeitos, não fibroso, livre de terra e corpos
estranhos aderentes a espécie externa e isenta
de umidade.

KG 3740

28 KG 482
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Joaquim Ferreira da Silva
CPF no 844.136.03í-68
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ROSCA CASEIRA, em unidades de 50 gramas
acondicionadas em embalagens plásticas que
proteja das impurezas com entrega nas escolas
dentro do prazo favorável da preparação e
consumo da merenda escolar.
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