ATA DA SESSÃO PÚBLICA
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2017

ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas,
nas dependências do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Negro,
situado na Rua Juvenal Ferreira Pinto nº 2070, Bairro Seminário, Rio Negro, Estado do
Paraná, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de Licitações, nomeada pelo Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, através da Portaria nº 001 de 02 de janeiro de 2017, neste ato
atuando como presidente Isabel Cristina Souza e como membros

Claudinéia Radunz

e

Carolina Valério Soares, para procederem a abertura da sessão, referente ao processo de
CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, conforme Edital n.º 003/2017.

*

Aberta a sessão pela

Senhora presidente, a mesma recebeu da Servidora Lotada no Protocolo, os envelopes
devidamente entregues dentro do prazo estipulado conforme inserção do relógio digital nos
mesmos, o que foi conferido na presença de todos, e também um envelope pelo correio dentro
do prazo estipulado. Apresentaram-se como proponente: 1) Indústria de Farinhas e Sucos
Carreteiro Ltda.Me, neste ato representada pelo Sr. Celestino Falkievecz, portador do
CPF/MF sob n.º 831.712.409-63;

2) Cooperativa Regional dos Vitivinicultores do Sudoeste

do Paraná, sem representante na sessão;

e 3) Cooperativa Agropecuária Regional de

Pequenos Produtores – COOARPA, neste ato representada pelo Sr. Wilson Carlos Kuiava,
portador da Carteira de Identidade n. º 1.458.174/SSP-SC. *

Na

sequência

foram

abertos os envelopes contendo as documentações , que após conferidos e analisados todos
foram disponibilizados para os representantes presente e considerados aptos, sendo os três
proponentes habilitados.

* Na sequencia foram abertos os envelopes contendo as propostas

de preços, conforme a seguir: 1) Indústria de Farinhas e Sucos Carreteiro Ltda. Me,
apresentou proposta somente para o item 23) Suco de uva Integral, no valor de R$ 9,93 o litro,
perfazendo o total da proposta no valor de R$ 9.930,00(nove mil, novecentos e trinta reais) ; e

2) Cooperativa Regional dos Vitivinicultores do Sudoeste do Paraná, apresentou proposta
também somente para o item 23) Suco de uva Integral, no valor de R$ 10,88 o litro,
perfazendo o total da proposta no valor de R$ 10.880,00(dez mil, oitocentos e oitenta reais), e
3) Cooperativa Agropecuária Regional de Pequenos Produtores – COOARPA, que
apresentou proposta para os seguintes itens conforme os valores unitários e totais abaixo:
ITE
M
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

QTD
1369
932
752
700
600
3214
773
1225
746
1391
1238
700
120

UNI
D
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

14
15
16

100
100
1024

kg
kg
kg

17

1000

kg

18
21

2102
950

kg
kg

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VL UNIT

Abobrinha verde, fresca e saudável.
Aipim descascado e congelado
Alface lisa, fresca, limpa
Alface crespa, fresca, limpa
Agrião, fresco, limpo
Batata inglesa escovada, graúda e sadia
Beterraba, 1ªqualidade
Brócolis sadios e frescos
Cebola nacional, graúda e sadia
Cenoura, graúdas e sadias
Couve flor, sadios e frescos
Couve em folhas, sem danos, em maços
Cheiro verde casal, salsinha e
cebolinha, frescos e limpo em maço
Escarola, fresca, limpa
Espinafre, fresco, limpo
Repolho, sem folhas externas, sadios e
frescos
Repolho roxo, sem folhas externas,
sadios e frescos
Tomate, frescos, sadios
Pepino salada, sadios e frescos

R$2,10
R$ 7,10
R$2,60
R$2,60
R$3,30
R$2,00
R$2,40
R$3,60
R$2,20
R$2,00
R$3,40
R$3,50
R$22,00

VL
TOTAL
R$2.874,90
R$6.617,20
R$1.955,20
R$1.820,00
R$1.980,00
R$6.428,00
R$1.855,20
R$ 4.410,00
R$ 1.641,20
R$ 2.782,00
R$ 4.209,20
R$ 2.450,00
R$ 2.640,00

R$3,50
R$3,90
R$1,27

R$ 350,00
R$ 390,00
R$ 1.300,48

R$2,02

R$ 2.020,00

R$2,80
R$2,99

R$ 5.885,60
R$2.840,50
R$ 54.449,48

Considerando os valores apresentados na solicitação da contratação, considerando o
levantamento de preços apresentado pelo departamento de merenda escolar, e considerando
ainda a sazonalidade dos produtos, observa-se que os valores pretendidos estão dentro do
estipulado como máximo pelo município e de conformidade com o praticado no mercado. * A
referida chamada publica teve suas propostas analisadas considerando os requisitos do edital,
no item 23) onde tivemos dois proponentes interessados foi declarado vencedor do item o que
apresentou o menor preço conforme constante do item 7.2 do edital. Os demais itens foram
analisados considerando os preços estarem abaixo do preço indicado como preço máximo no

edital. * Os itens 19; 20; e 22 não tiveram propostas. * Diante do exposto, consideram-se
cumpridas todas as formalidades para referida aquisição e após esta sessão disponibiliza-se o
processo para que sejam procedidos os demais trâmites legais para aquisição dos produtos.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a referida ata
que lida e achada conforme, vai assinada por todos.
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