
ATA Nº 006/2021

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 019/2021

                   Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às quinze

horas,  na  sala  de  reuniões  do  Setor  de  Licitações  da  Secretaria  Municipal  de

Administração,  reuniu-se  a  Comissão  Permanente  de  Licitações  nomeada  pelas

Portarias  nº  153,  226  e  326/2021,  para  dar  continuidade  a  Chamada  Pública  nº

019/2021, que tem por objeto a  aquisição de gêneros alimentícios provenientes da

agricultura familiar  destinados às Escolas  de Educação Infantil,  Escolas  de Ensino

Fundamental e A.P.A.E (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), durante o

período de 12 (doze) meses, e em conformidade à Lei nº 11.947/2009, Resolução/CD/

FNDE nº 26/2013, atualizada pela Resolução nº 04/2015 (grifo mínimo de 30% dos

recursos federais  para  adquirir  produtos  da agricultura  familiar).  Após o  envio  das

amostras pelas empresas, foi emitido o parecer de análise sensorial  realizado pelo

órgão  responsável,  a  empresa COPERATIVA  AECIA  DE  AGRICULTORES

ECOLOGISTAS LTDA, marca Aecia, apresentou os produtos para os itens 01,02 e 04

e, segundo parecer, foi considerada apta, a empresa SUCOS MONEGAT LTDA – ME ,

marca “só fruta sucos monegat” apresentou os produtos para o item 03 e, segundo

parecer,  foi  considerada  apta,  a  empresa  COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

PRADENSE,  marca Primo Fior,  apresentou  os  produtos  para  os  itens  05  e  06 e,

segundo  parecer,  foi  considerada  apta,  sendo  assim,  a  comissão  permanente  de

licitações  sugere  que  sejam  adjudicadas  as  empresas  abaixo  citadas,  por  serem

declaradas vencedoras deste certame, conforme os valores apresentados abaixo:

Item 01 -  Extrato de tomate orgânico, envasado em vidros de aproximadamente 600

gramas. (sem adição de aditivos químicos, sem gordura trans, sem gordura vegetal

hidrogenada,  com  grau  brix  adequado)   -  EMPRESA  COPERATIVA  AECIA  DE

AGRICULTORES ECOLOGISTAS LTDA – quantidade: 5000 unidades – Valor Unitário

R$ 24,00 (vinte e quatro reais), marca Aecia.

Item  02  -  Molho  de  tomate  orgânico  envasado  em  vidros  de  aproximadamente

585gramas (sem adição de aditivos químicos, sem gordura trans, sem gordura vegetal

hidrogenada  e  com graus  brix  adequado.)  -  EMPRESA  COPERATIVA  AECIA  DE



AGRICULTORES ECOLOGISTAS LTDA – quantidade: 5000 unidades – Valor Unitário

R$ 18,80 (dezoito reais e oitenta centavos), marca Aecia.

Item 03 - Suco de uva natural tinto integral em garrafas de vidro de 1 litro, com tampa

inviolável, sem adição de açúcar e conservantes.  SUCOS MONEGAT LTDA – ME –

quantidade: 1500 unidades – Valor Unitário   R$ 16,00 (dezesseis reais), marca “só

fruta sucos monegat”.

Item 04 -  Suco de uva tinto integral  orgânico em garrafas de vidro de 1 litro,  com

tampa inviolável, sem adição de açúcar e conservantes  –  EMPRESA COPERATIVA

AECIA DE AGRICULTORES ECOLOGISTAS LTDA - quantidade:  2000 unidades –

Valor Unitário   R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos), marca Aecia

Item 05 -  Suco de uva natural tinto integral em embalagem BAG lacrada de 3 litros

sem  adição  de  açúcar  e  conservantes  –   EMPRESA  COOPERATIVA

AGROINDUSTRIAL  PRADENSE  -  quantidade:  2000  unidades  de  3  litros  –  Valor

Unitário  R$ 34,00 (trinta e quatro reais), marca primo fior.

Item  06  -  SUCO  MISTO  MAÇÃ  E  UVA  -  SOLICITAÇÃO:  201819125  PA:

26648/202034  204.000,00RESUMO:  Suco  MISTO  DE  MAÇÃ  E  UVA  integral  em

embalagem  BAG  lacrada  de3  litros  sem  adição  de  açúcar  e  conservantes.  –

EMPRESA  COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL  PRADENSE  -  quantidade:  2000

unidades de 3 litros – Valor Unitário  R$ 34,00 (trinta e quatro reais), marca primo fior.

O processo encontra-se à disposição,  neste Setor,  para vistas dos interessados. A

sessão encerrou-se às 15h e 30min. Nada mais havendo a relatar, assino a presente

Ata, eu, Milene Wagner, que a lavrei e que segue assinada juntamente com os demais

membros da Comissão Permanente de Licitações .
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