ATA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA ABERTURA DO
ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO.
Processo n° 0002/2020 – Modalidade: Dispensa nº 0001/2020
OBJETO: CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E/OU INFORMAIS DE AGRICULTORES
FAMILIARES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Às quatorze horas do dia dezessete de Fevereiro de dois mil e vinte , na sala de reuniões da
Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria n° 4295/2020. Foram credenciados
os presentes e abertos os envelopes de número 01 – Documentação. Esteve presente na sessão Sra.
ROSILENE OLIVEIRA RIBEIRO , representante da EMATER e MARILDA MARGARETH MENDES –
Representante do Setor da Merenda Escolar. Todos os licitantes optaram por não vistarem os
envelopes, mesmo assim o Presidente da C.P.L., informou a todos que os envelopes entregues
estavam todos lacrados, na oportunidade, fica registrado que o representante da COOPERATIVA
AGRICOLA MISTA DE FORMIGA CAMFOR, Sr. Wilian Antunes Vieira, analisou e vistou toda a
documentação apresentada. Os seguintes licitantes foram credenciados:
Participante
ALEXANDRE DOS REIS

CPF/CNPJ
693.996.206-97

Representante

CARLOS HERNIQLUE RODRIGUES

918.425.906-00

COOPERATIVA AGRIGOLA MISTA DE
FORMIGA - CAMFOR

33.270.327/0001-32

EFIGENIA DE JESUS ARANTES ZANIN

948.093.486-87

ELOI ARANTES

814.200.486-00

JOSE ANESIO BATISTA PEREIRA

346.168.106-72

JOSE CARLOS RODRIGUES

447.688.936-00

JOSÉ GUILHERME CESARINO ARANTES

123.685.766-65

MARCIA DE JESUS SOUSA BORGES

044.615.206-41

MOISES INACIO

606.566.206-25

PAULINO ANTONIO RODRIGUES FILHO

214.969.866-87

EDINALDO RODRIGUES
(PROCURADOR)

RANGEL PROCK BORGES

157.937.676-22

RANGEL PROCK BORGES

ROSANGELA DAS DORES LEMES MAFRA

046.751.816-51

ROSÂNGELA DAS DORES LEMS MAFRA

WENDER CARVALHO DA SILVA

023.738.506-64

WILIAN ANTUNES VIEIRA

MARIA EUGENIA ZANIN PEREIRA
DIVANIA CESARINO
MARLENE FONSECA PEREIRA
ANGELINA DE FÁTIMA RODRIGUES

Isto feito a C.P.L. deu andamento a este processo procedendo à análise e conferência da
documentação apresentadas. Os documentos das licitantes foram analisados e tidos conforme o
edital. Portanto, todas as licitantes acima foram consideradas habilitadas. Sendo assim, as
propostas serão abertas na mesma sessão. Com a concordância de todos os presentes a C.P.L. deu
continuidade no certame, procedendo a abertura dos envelopes de propostas. A licitante MARCIA
DE JESUS SOUSA BORGES , apresentou proposta constando produto que não estava liberado no
documento conforme Anexo VII do Edital – Informação de Produção para Mercado Institucional , no
caso foi o produto “MINI PIZZA”, sendo assim, este não será considerado. Conforme habilitação
seguem os vencedores:
EFIGENIA DE JESUS ARANTES ZANIN
Item

Código

Descrição

Unid.

Quant.

Valor

Total

1

32295

ABOBORA MADURA - Produto de qualidade,
tamanho médio, casca firme de coloração
alaranjada, sem partes amassadas e estragadas.
Grau de maturação apropriado para consumo

KG

100

3,09

309,00

2

33743

ACELGA: Produto de qualidade, maço de tamanho
médio, coloração verde escura, sem partes
amareladas e estragadas.

MAÇO

500

3,09

1.545,00

3

11409

ALFACE - Produto de qualidade, pé de tamanho
médio, folhas de padrão liso ou crespo, com
coloração verde, sem partes estragadas e
amareladas

UN

300

1,89

567,00

10

33183

BRÓCOLIS - Produto de excelente qualidade, maço
de tamanho médio, coloração verde escura, sem
partes amareladas e estragadas.Grau de maturação
apropriado para consumo

MÇ

440

3,09

1.359,60

12

11415

CENOURA - Produto qualidade, tamanho médio,
coloração laranja, fresca, sem amassados e
apodrecimentos.Grau de maturação apropriado
para consumo.

KG

300

3,09

927,00

13

33171

CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA - Maço
de tamanho médio, fresco, folhas de coloração
verde escura, sem folhas amarelas e apodrecidas.
(salsinha e cebolinha)

MÇ

100

1,43

143,00

14

11418

CHUCHU - Produto de excelente qualidade,
tamanho médio, coloração verde claro a escuro,
tenro, sem manchas e partes apodrecidas.Grau de
maturação apropriado para consumo.

KG

250

3,25

812,50

15

33179

COUVE: Produto de qualidade, maço de tamanho
médio, coloração verde escura, sem partes

MÇ

100

2,76

276,00

amareladas e estragadas.
30

33174

REPOLHO VERDE: Repolho Verde de qualidade,
tamanho médio, coloração verde escuro e verde
claro, fresco, folhas íntegras e presas, sem partes
apodrecidas

KG

140

2,59

Total

362,60

6.301,70

ELOI ARANTES
9

36125

BOLACHA DE NATA - Bolachinhas confeccionadas a partir
de ovos, açúcar, nata, farinha de trigo enriquecida e fermento.
Produto macio e fresco enroladinho em forma de rosca.
Embalagens de 1kg de sacos de papel ou plástico transparente
atóxico, contendo peso, data de validade e data de fabricação
impressos.

31

40216

ROSCA TIPO CASEIRO 500G -Produto de qualidade, fresco,
feito à base de farinha de trigo enriquecida. Produzida com
matéria prima de ótima qualidade, com aparência e sabor
característicos. Embalados "exclusivamente" em saco plástico
atóxico transparente, contendo quantidade ou peso, data de
validade e data de fabricação impressos. Com açúcar ou coco
por cima. Massa leve. Será rejeitada a massa queimada ou
mal cozida, com odor e sabor desagradável. Peso 500 gramas
(em média). Obs.: A rosca será paga por unidade, porém o
peso total deverá ser observado quando da entrega do
produto, de forma que,ao final da pesagem, resulte um
valor que dividido pelo número de roscas, corresponda a
500 g cada rosca

KG

328

31,06

10.187,68

1.200

6,83

8.196,00

UN

Total

18.383,68

RANGEL PROCK BORGES
11

43688

CAFE TORRADO E MOIDO - Pó fino, homogêneo, coloração
castanha. Devidamente embalado. Embalagem contendo dados
do produto como: peso, identificação, procedência, ingredientes,
informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e
vencimento

KG

800

19,78

15.824,00

KG

100

3,09

309,00

ROSANGELA DAS DORES LEMES MAFRA
1

32295

ABOBORA MADURA - Produto de qualidade, tamanho médio,
casca firme de coloração alaranjada, sem partes amassadas e

estragadas. Grau de maturação apropriado para consumo
3

11409

ALFACE - Produto de qualidade, pé de tamanho médio, folhas
de padrão liso ou crespo, com coloração verde, sem partes
estragadas e amareladas

UN

500

1,89

945,00

6

11414

BETERRABA - Produto qualidade, tamanho médio, firme,
fresco, tenro, com casca de coloração vermelha-vivo
característica e sem amassados e partes estragadas.Grau de
maturação apropriado para consumo

KG

150

3,15

787,50

12

11415

CENOURA - Produto qualidade, tamanho médio, coloração
laranja, fresca, sem amassados e apodrecimentos.Grau de
maturação apropriado para consumo.

KG

500

3,09

1.545,00

13

33171

CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA - Maço de
tamanho médio, fresco, folhas de coloração verde escura, sem
folhas amarelas e apodrecidas. (salsinha e cebolinha)

MÇ

380

1,43

543,40

15

33179

COUVE: Produto de qualidade, maço de tamanho médio,
coloração verde escura, sem partes amareladas e estragadas.

MÇ

200

2,76

552,00

18

48437

FEIJÃO ROSINHA, 01 KG, Feijão de safra nova, grãos inteiros
e sãos.Isento de outros tipos de feijões, grãos, material terroso,
sujidades, embalagem plástica, atóxica, transparente, não
violada e contendo informações do produto tais como:
identificação, procedência, lote, datas de fabricação e
vencimento

KG

800

6,29

5.032,00

32

48436

TANGERINA PONKAN COM 20 QUILOS - Produto de
qualidade,in natura, apresentando grau de maturação adequado
à manipulação, transporte e consumo;isenta de sujidades,
parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica
oriunda de manuseio ou transporte.

CX

40

25,00

1.000,00

Total

10.713,90

WENDER CARVALHO DA SILVA
23

48430

OVOS DE GRANJA CLASSE "A" com 12 pentes (pente c/ 30
ovos) - ovo de galinha, branco ou de cor, classe A casca
limpa,sem manchas, deformações ou partes quebradas
Total

CX

100

165,00

16.500,00

16.500,00

MARCIA DE JESUS SOUSA BORGES
4

11410

BANANA PRATA - Produto de qualidade, fruto alongado, de
casca lisa e tenra, tamanho e coloração uniforme com polpa
firme e intacta. Grau de maturação apropriado para consumo.

KG

742

3,42

2.537,64

7

38163

BISCOITO POLVILHO (BISCOITO PIPOCA) - Produto de
qualidade, fresco, consistência crocante e macia, com cor e
aparência características. Produzidos a base de polvilho, óleo e
ovos. Embalados emsacos plásticos transparentes atóxicos,
contendo quantidade ou peso, data de validade e data de
fabricação impressos. Em média 120 gramas pacote. (biscoito
de pipoca)

PCT

700

3,09

2.163,00

9

36125

BOLACHA DE NATA - Bolachinhas confeccionadas a partir de
ovos, açúcar, nata, farinha de trigo enriquecida e fermento.
Produto macio e fresco enroladinho em forma de rosca.
Embalagens de 1kg de sacos de papel ou plástico transparente
atóxico, contendo peso, data de validade e data de fabricação
impressos.

KG

150

31,06

4.659,00

17

40983

FEIJAO PRETO, 1KG - Feijão de safra nova, grãos inteiros e
sãos.Isento de outros tipos de feijões, grãos, material terroso,
sujidades, embalagem plástica, atóxica, transparente, não
violada e contendo informações do produto tais como:
identificação, procedência, lote, datas de fabricação e
vencimento.

KG

900

6,29

5.661,00

21

32300

MANDIOCA DESCASCADA - Sem casca: produto de
qualidade, fresca, sem partes amassadas, amolecidas ou
escurecidas. Proporciona bom cozimento. Embalagem de 1 Kg

KG

400

3,76

1.504,00

Total

16.524,64

JOSE ANESIO BATISTA PEREIRA
8

40171

BOLACHA CASEIRA DE TRIGO - Produto de qualidade, fresco,
feitoa base de farinha de trigo enriquecida.Produzido com matéria
prima de ótima qualidade, com aparência e sabor característicos.
Sabores variados: nata, coco e canela. Embalados em saco de
papel ou saco plástico transparente atóxico, contendo peso, data
de validade e data de fabricação impressos

KG

300

31,06

9.318,00

9

36125

BOLACHA DE NATA - Bolachinhas confeccionadas a partir de
ovos, açúcar, nata, farinha de trigo enriquecida e fermento.
Produto macio e fresco enroladinho em forma de rosca.
Embalagens de 1kg de sacos de papel ou plástico transparente
atóxico, contendo peso, data de validade e data de fabricação

KG

322

31,06

10.001,32

impressos.
Total

19.319,32

PAULINO ANTONIO RODRIGUES FILHO
22

38751

MORANGO - Produto de excelente qualidade, respeitando o
peso pedido. Coloração uniforme. Características: Produto
selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas ou
batidas, com grau de maturação capaz de suportar
satisfatoriamente o transporte e distribuição

KG

600

16,20

Total

9.720,00

9.720,00

JOSE CARLOS RODRIGUES
16

27449

ESFIRRAS PEQUENAS - Esfirra de massa macia e recheada
com carne moída bovina ou peito de frango e que contenha os
ingredientes: farinha de trigo enriquecida de ferro e ácido
fólico, água, leite integral e ovos. Peso mínimo da unidade:
0,050g. Embalados em saco plástico transparente atóxico,
contendo quantidade ou peso, data de validade e data de
fabricação impressos

UN

2600

2,18

5.668,00

24

31232

PAO CASEIRO - Produto qualidade, fresco, feito à base de
farinha de trigo enriquecida. Produzido com matéria prima de
ótima qualidade, com aparência e sabor característicos.
Embalados "exclusivamente" em saco plástico atóxico
transparente, contendo quantidade, data de validade e data de
fabricação impressos. Massa leve. Será rejeitado o pão
queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável.
Sabores variados: milho, abóbora, batata, mandioca, coco.
Tamanho aproximado: 60 gramas

UN

11000

1,30

14.300,00

Total

19.968,00

ALEXANDRE DOS REIS
20

33192

LARANJA PÊRA FRESCA, produto de qualidade, casca de
coloração alaranjada, fresca, própria para suco, com as
características organolépticas mantidas.
Total

KG

12.800

2,19

19.994,70

19.994,70

JOSÉ GUILHERME CESARINO ARANTES
26 48432 POLPA DE FRUTA INTEGRAL CONGELADA "ACEROLA"
embalagem 01 quilo - polpa de fruta integral congelada
"acerola" embalagem 01 quilo.

KG

300

6,00

1.800,00

27

48433

POLPA DE FRUTA INTEGRAL CONGELADA "GOIABA"
embalagem 01 quilo - polpa de fruta integral congelada
"goiaba" embalagem 01 quilo

KG

500

5,00

2.500,00

28

48434

POLPA DE FRUTA INTEGRAL CONGELADA "MARACUJÁ"
embalagem 01 quilo - polpa de fruta integral congelada
"maracujá" embalagem 01 quilo

KG

300

12,90

3.870,00

29

48435

POLPA DE FRUTA INTEGRAL CONGELADA "UVAIA"
embalagem 01 quilo - polpa de fruta integral congelada
"uvaia" embalagem 01 quilo

KG

300

7,96

2.388,00

Total

10.558,00

CARLOS HERNIQLUE RODRIGUES
16

27449

ESFIRRAS PEQUENAS - Esfirra de massa macia e recheada
com carne moída bovina ou peito de frango e que contenha os
ingredientes: farinha de trigo enriquecida de ferro e ácido
fólico, água, leite integral e ovos. Peso mínimo da unidade:
0,050g. Embalados em saco plástico transparente atóxico,
contendo quantidade ou peso, data de validade e data de
fabricação impressos

UN

8.400

2,18

Total

18.312,00

18.312,00

MOISES INACIO
4

11410

BANANA PRATA - Produto de qualidade, fruto alongado, de
casca lisa e tenra, tamanho e coloração uniforme com polpa
firme e intacta. Grau de maturação apropriado para consumo.

KG

5.758

3,42

19.692,36

19

8629

FUBÁ DE MILHO, Produto de qualidade, obtido pele moagem
de grãos de milho sãos e maduros

KG

120

2,53

303,60

Total

19.995,96

Itens que não tiveram propostas:
5

11412

BATATA SALSA - Produto sem rama, fresca, compacta e firme, sem
lesões de origem física, rachaduras e cortes. Tamanho uniforme.

KG

200

O resultado também
será publicado no
jornal eletrônico Diário Municipal
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg. As representantes da EMATER e do Setor da
Merenda deixaram a sessão antes do término, assim como também os demais licitantes, exceto o
representante daCOOPERATIVA AGRIGOLA MISTA DE FORMIGA - CAMFOR , Sr. WILIAN ANTUNES
VIEIRA, que ficou até o final da sessão. Nada mais havendo a tratar foi dado como encerrada a
presente ata.

______________________________________
Silvano Domingos da Silveira
Presidente C.P.L.
____________________________
Leila Carvalho de Andrade
Membro
___________________________________
Marcelo Cougo Figueiredo
Membro
____________________________________________________________________
COOPERATIVA AGRIGOLA MISTA DE FORMIGA - CAMFOR
WILIAN ANTUNES VIEIRA

9,09

