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Processo n° 23352.002091/2017-80

Dispensa de Licitação nº 0014/2017 – Chamada Pública nº 0001/2017

Objeto: Aquisição de alimentos a fim de atender as necessidades do Programa de Alimentação Escolar do

Instituto Federal Catarinense Campus Videira.

RESULTADO DO JULGAMENTO – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017

O Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, por intermédio da Comissão Especial para Aquisição de

Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar - PNAE, torna público o resultado da Chamada Pública

nº 0001/2017,  processo 23352.002091/2017-80.  Objeto:  Aquisição de alimentos a fim de atender as

necessidades  do  Programa  de  Alimentação  Escolar  do  Instituto  Federal  Catarinense  Campus Videira.

Foram declaradas vencedoras as empresas:

Item Qtd Un Descrição Valor Total

01 323 Pacotes de
400g

Biscoito Salgado, embalados em pacote resistente de plástico com 400 g.
Deve conter em seu rótulo informação nutricional e sobre glúten. Prazo de
validade mínimo de 04 meses a contar da data de entrega.

R$ 1.860,48

13 223 Pacotes de
400g

Biscoito  Salgado  de  Gergelim,  embalados  em  pacote  resistente  de
plástico com 400 g. Deve conter em seu rótulo informação nutricional e
sobre glúten. Prazo de validade mínimo de 04 meses a contar da data de
entrega.

R$ 1.482,95

14 58 Kg Bolacha  de  Mel  com Chocolate.  Pacote  plástico  contendo  1  kg.  Deve
conter  em  seu  rótulo  informação  nutricional  e  sobre  glúten.  Prazo  de
validade mínimo de 4 meses a contar da data da entrega.

R$ 1.398,96

20 424 Kg Pêra, qualidade “Danju”, de aprox. 120 g cada. Devem ser de primeira
qualidade,  com  unidades  de  tamanho  e  coloração  uniformes,  bem
desenvolvidas, e ótimo ponto de maturação, com polpa intacta e firme,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

R$ 3.498,00

21 393 Kg Pão de Queijo,  de aprox. 70 g cada. Fresco, macio, sem presença de
matérias  estranhas  e  sujidades,  feito  no  dia  da  entrega.  O
acondicionamento  dos  mesmos  deverá  ocorrer  em  caixas  plásticas
previamente  higienizadas  obedecendo  sua  capacidade,  e  envoltos  em
papel filme individualmente.

R$ 9.266,94

Situação: Homologado.

Valor Total: R$ 17.507,33 (Dezessete mil, quinhentos e sete reais e trinta e três centavos).

Homologado para: Cooperativa  de  Pequenos  Produtores  de  Videira  e  Iomerê  -  COPAVIDI  CNPJ:

08.971.433/0001-04.

Item Qtd Un Descrição Valor Total

02 191
0

Kg Banana,  qualidade prata (penca),  de aprox.  70 g cada.  Devem ser  de
primeira  qualidade,  com unidades  de  tamanho  e  coloração  uniformes,
bem desenvolvidas,  e  ótimo ponto de maturação,  com polpa  intacta e
firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

R$ 7.200,70

05 315 Kg Maçã,  qualidade  Fugi,  de  aprox.  120  g  cada,  de  primeira R$ 13.814,52
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4 qualidade, com unidades de tamanho e coloração uniformes, bem
desenvolvidas, e ótimo ponto de maturação, com polpa intacta e
firme, já higienizada, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.

07 337 Kg Sanduíche Simples, contendo pão francês, queijo e presunto, de aprox.
150 g. Fresco, macio, sem presença de matérias estranhas e sujidades,
feito no dia da entrega. O acondicionamento dos mesmos deverá ocorrer
em  caixas  plásticas  previamente  higienizadas  obedecendo  sua
capacidade, e envoltos em filme plástico individualmente.

R$ 6.729,89

15 324 Kg Torta Salgada de Legumes. Entregue em embalagem individual, protegida
com filme plástico,  tendo  fatias  de  100  g  cada.  Com  identificação  do
sabor, peso e demais informações conforme legislação específica.

R$ 5.848,20

17 96 Kg Sanduíche  Natural  (pão  francês,  cenoura,  alface,  tomate,  queijo  e
presunto),  de aprox.  150 g.  Fresco,  macio,  sem presença de matérias
estranhas e sujidades, feito no dia da entrega. O acondicionamento dos
mesmos  deverá  ocorrer  em  caixas  plásticas  previamente  higienizadas
obedecendo sua capacidade, e envoltos em papel filme individualmente.

R$ 2.143,68

18 128 Kg Torta Salgada de Legumes, Frango e Queijo.  Entregue em embalagem
individual, protegida com filme plástico, tendo fatias de 100 g cada. Com
identificação do sabor, peso e demais informações conforme legislação
específica.

R$ 2.595,84

19 409 Kg Sanduíche Natural Integral (duas fatias de pão integral, cenoura, alface,
tomate, queijo e presunto), de aprox 150 g. Fresco, macio, sem presença
de  matérias  estranhas  e  sujidades,  feito  no  dia  da  entrega.  O
acondicionamento  dos  mesmos  deverá  ocorrer  em  caixas  plásticas
previamente  higienizadas  obedecendo  sua  capacidade,  e  envoltos  em
papel filme individualmente.

R$ 9.991,87

Situação: Homologado.

Valor Total: R$ 48.324,70 (Quarenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta centavos).

Homologado para: Cooperativa de Artesãos de Arroio Trinta – COOPERTRINTA -  CNPJ: 07.591.970/0001-58.

Item Qtd Un Descrição Valor Total

03 170 Kg Bolacha de Fubá. Pacote plástico contendo 1 kg. Deve conter em seu
rótulo informação nutricional e sobre glúten. Prazo de validade mínimo de
4 meses a contar da data da entrega.

R$ 2.915,50

04 103 Kg Cuca Recheada, pronta (Fermento Biológico). Entregue em embalagem
individual, protegida com filme plástico, tendo fatias de 80 g cada. Com
identificação do sabor, peso e demais informações conforme legislação
específica.

R$ 1.815,89

06 379 Kg Bolo de Chocolate, pronto (fermento químico). Entregue em embalagem
individual, protegida com filme plástico, tendo fatias de 80 g cada. Com
identificação do sabor, peso e demais informações conforme legislação
específica.

R$ 7.420,82

08 131 Kg Bolacha de Açúcar Mascavo. Pacote plástico contendo 1 kg. Deve conter
em seu rótulo informação nutricional  e sobre glúten. Prazo de validade
mínimo de 4 meses a contar da data da entrega.

R$ 2.864,97

09 87 Kg Bolacha de Polvilho e Côco. Pacote plástico contendo 1 kg. Deve conter
em seu rótulo informação nutricional  e sobre glúten. Prazo de validade
mínimo de 4 meses a contar da data da entrega.

R$ 1.805,25

10 321 Kg Cuca  sem  Recheio,   (fermento  biológico).  Entregue  em  embalagem
individual, protegida com filme plástico, tendo fatias de 80 g cada. Com

R$ 4.920,93
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identificação do sabor, peso e demais informações conforme legislação
específica.

11 347 Kg Bolo de Cenoura,  pronto (fermento químico).  Entregue em embalagem
individual, protegida com filme plástico, tendo fatias de 80 g cada. Com
identificação do sabor, peso e demais informações conforme legislação
específica.

R$ 6.100,26

12 398 Kg Bolo  de  Fubá,  pronto  (fermento  químico).  Entregue  em  embalagem
individual, protegida com filme plástico, tendo fatias de 80 g cada. Com
identificação do sabor, peso e demais informações conforme legislação
específica.

R$ 6.984,90

16 572 Kg Bolo  de  Laranja,  pronto  (fermento  químico).  Entregue  em  embalagem
individual, protegida com filme plástico, tendo fatias de 80 g cada. Com
identificação do sabor, peso e demais informações conforme legislação
específica.

R$ 10.055,76

22 250 Kg Cup  cake  sem  recheio,  de  aprox.  120  g  cada.  Fresco,  macio,  sem
presença de matérias estranhas e sujidades, feito no dia da entrega. O
acondicionamento  dos  mesmos  deverá  ocorrer  em  caixas  plásticas
previamente  higienizadas  obedecendo  sua  capacidade,  e  envoltos  em
papel filme individualmente.

R$ 5.755,00

23 241 Kg Esfiha de Carne, de aprox. de 120 g cada. Fresco, macio, sem presença
de  matérias  estranhas  e  sujidades,  feito  no  dia  da  entrega.  O
acondicionamento  dos  mesmos  deverá  ocorrer  em  caixas  plásticas
previamente  higienizadas  obedecendo  sua  capacidade,  e  envoltos  em
papel filme individualmente.

R$ 6.772,10

24 231 Kg Esfiha de Frango, de aprox. de 120 g cada. Fresco, macio, sem presença
de  matérias  estranhas  e  sujidades,  feito  no  dia  da  entrega.  O
acondicionamento  dos  mesmos  deverá  ocorrer  em  caixas  plásticas
previamente  higienizadas  obedecendo  sua  capacidade,  e  envoltos  em
papel filme individualmente.

R$ 6.375,60

Situação: Homologado.

Valor Total: R$ 63.786,98 (Sessenta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Homologado para: Cooperativa  de  Produção  Integrada  de  Sistemas  Industriais  de Fraiburgo  -  COOPIFRAI  -

CNPJ: 18.820.989/0001-45.

Os autos encontram-se à disposição dos interessados para vistas.

Do que, para constar subscrevo.

Videira, 31 de agosto de 2017.

________________________
Rodrigo Zuffo

Comissão Especial para Compra de Alimentos da Agricultura Familiar

Portaria nº 155/GAB/DG/CVID/IFC/2017 de Maio de 2017

                                     


