
ESTADO DE GOIÁS 

MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS 

 

ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REFERENTE AO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE 

"CHAMAMENTO PÚBLICO" SOB Nº 001/2017 

  

                      Às 09:00 horas do dia 11 de outubro de 2017 na sede da MUNICIPIO DE 

CAMPOS BELOS, sito à PRAÇA JOÃO BATISTA CORDEIRO, CENTRO, reuniu-se 

a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto número 480/2017 de 

03/07/2017, sob a presidência do Sr.(a) JOSE SOUZA AIRES e na presença dos 

membros JOSE REINAN DE ARAUJO LIMA e MARCELO LINO MARTINS, para 

realizar o julgamento da licitação supra citada, tendo por objeto a Chamada Pública para 

aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Foi 

credenciada para o presente certame a empresas 25.464.746/0001-87 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA. Apresentou 

tempestivamente os envelopes contendo a documentação e propostas, a proponente: 

25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E 

REGIA. Enviou representante a empresa: 25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-

COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA Representante: 435.909.851-00 

ADOLFO PEREIRA DE SIQUEIRA. Passa-se então a abertura dos envelopes contendo 

a documentação referente a fase de habilitação, bem como, análise das mesmas pela 

Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes. 

Após minuciosa verificação foi constatado que, a empresa 25.464.746/0001-87 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA, foi 

considerada habilitada neste certame. Perguntado sobre a interposição de recursos, os 

representantes das proponentes presentes abrem mão do direito de recurso, conforme 

Termos de Desistências em anexo, passa-se a abertura dos envelopes das propostas e 

análise das mesmas. Passando à análise dos item(ns), o proponente 25.464.746/0001-87 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se 

vencedor do item "ABACATE - Maduro, frutos de tamanho médio, livre d" pelo valor 

de: R$ 1.622,50 com valor estimado de: R$ 1.622,50, o proponente 25.464.746/0001-87 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se 

vencedor do item "ABOBORA variedades diversas - Maduras, de tamanho" pelo valor 

de: R$ 351,00 com valor estimado de: R$ 351,00, o proponente 25.464.746/0001-87 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se 

vencedor do item "AÇAFRÃO Moído – Devidamente embalado constando data" pelo 

valor de: R$ 3.220,00 com valor estimado de: R$ 3.220,00, o proponente 

25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E 

REGIA sagrou-se vencedor do item "AÇUCAR MASCAVO - coloração uniforme, 

isenta de material" pelo valor de: R$ 6.534,00 com valor estimado de: R$ 6.534,00, o 

proponente 25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE 

C.BELOS E REGIA sagrou-se vencedor do item "ALFACE (lisa, crespa ou americana) 

– fresca, tamanho" pelo valor de: R$ 1.516,80 com valor estimado de: R$ 1.516,80, o 



proponente 25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE 

C.BELOS E REGIA sagrou-se vencedor do item "BANANA tipo prata - Em pencas, de 

primeira qualidade" pelo valor de: R$ 5.058,00 com valor estimado de: R$ 5.058,00, o 

proponente 25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE 

C.BELOS E REGIA sagrou-se vencedor do item "BANANA tipo nanica - Em pencas, 

de primeira qualidade" pelo valor de: R$ 4.626,00 com valor estimado de: R$ 4.626,00, 

o proponente 25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE 

C.BELOS E REGIA sagrou-se vencedor do item "BOLO – diversos sabores, constado 

data de fabricação" pelo valor de: R$ 520,00 com valor estimado de: R$ 520,00, o 

proponente 25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE 

C.BELOS E REGIA sagrou-se vencedor do item "BOLO – diversos sabores, constado 

data de fabricação" pelo valor de: R$ 736,80 com valor estimado de: R$ 736,80, o 

proponente 25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE 

C.BELOS E REGIA sagrou-se vencedor do item "CAJU - Maduro, frutos de tamanho 

médio, livre de p" pelo valor de: R$ 2.154,76 com valor estimado de: R$ 2.154,76, o 

proponente 25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE 

C.BELOS E REGIA sagrou-se vencedor do item "CENOURA - sem folhas, de 

primeira, tamanho médio," pelo valor de: R$ 1.962,00 com valor estimado de: R$ 

1.962,00, o proponente 25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-COOPERATIVA 

AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se vencedor do item "CHEIRO – verde 

(cebolinha, salsinha e manjericão)," pelo valor de: R$ 1.342,00 com valor estimado de: 

R$ 1.342,00, o proponente 25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-COOPERATIVA 

AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se vencedor do item "CHUCHU - de 

primeira, tamanho e coloração uniforme" pelo valor de: R$ 98,00 com valor estimado 

de: R$ 98,00, o proponente 25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-COOPERATIVA 

AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se vencedor do item "COUVE - Tipo 

manteiga, de tamanho médio, talo verdade" pelo valor de: R$ 270,22 com valor 

estimado de: R$ 270,22, o proponente 25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-

COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se vencedor do item 

"FARINHA DE MANDIOCA, com boa aparência, sem a presença" pelo valor de: R$ 

5.620,60 com valor estimado de: R$ 5.620,60, o proponente 25.464.746/0001-87 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se 

vencedor do item "FEIJÃO diversos - com boa aparência, sem a presença" pelo valor 

de: R$ 6.052,38 com valor estimado de: R$ 6.052,38, o proponente 25.464.746/0001-87 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se 

vencedor do item "FRANGO VIVO, com aspecto cor e cheiros próprios se" pelo valor 

de: R$ 20.947,50 com valor estimado de: R$ 20.947,50, o proponente 25.464.746/0001-

87 COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se 

vencedor do item "GOIABA - Madura, frutos de tamanho médio, livre de" pelo valor 

de: R$ 3.833,59 com valor estimado de: R$ 3.833,59, o proponente 25.464.746/0001-87 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se 

vencedor do item "IOGURTE - livre de sujidades. Devidamente embalado" pelo valor 

de: R$ 1.000,00 com valor estimado de: R$ 1.000,00, o proponente 25.464.746/0001-87 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se 

vencedor do item "LARANJA Pera ou Bahia- Madura, frutos de tamanho m" pelo valor 

de: R$ 1.128,00 com valor estimado de: R$ 1.128,00, o proponente 25.464.746/0001-87 



COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se 

vencedor do item "LEITE FRESCO – livre de sujidades. Devida embalado" pelo valor 

de: R$ 6.588,00 com valor estimado de: R$ 6.588,00, o proponente 25.464.746/0001-87 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se 

vencedor do item "MAMÃO variedades diversas - Maduro, frutos de tamanho" pelo 

valor de: R$ 658,00 com valor estimado de: R$ 658,00, o proponente 25.464.746/0001-

87 COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se 

vencedor do item "MANDIOCA - Tamanho médio, livre de parasitas, unif" pelo valor 

de: R$ 1.860,45 com valor estimado de: R$ 1.860,45, o proponente 25.464.746/0001-87 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se 

vencedor do item "MANGA - Madura, frutos de tamanho médio, livre de" pelo valor 

de: R$ 2.018,78 com valor estimado de: R$ 2.018,78, o proponente 25.464.746/0001-87 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se 

vencedor do item "MARACUJÁ - Maduro, frutos de tamanho médio, livre" pelo valor 

de: R$ 3.305,36 com valor estimado de: R$ 3.305,36, o proponente 25.464.746/0001-87 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se 

vencedor do item "MELANCIA - Madura, frutos de tamanho médio, livre" pelo valor 

de: R$ 3.033,00 com valor estimado de: R$ 3.033,00, o proponente 25.464.746/0001-87 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se 

vencedor do item "MILHO em espiga, na palha, novo, tamanho médio e g" pelo valor 

de: R$ 970,90 com valor estimado de: R$ 970,90, o proponente 25.464.746/0001-87 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se 

vencedor do item "OVOS caipira livres de rachadura, casca integra, i" pelo valor de: R$ 

219,80 com valor estimado de: R$ 219,80, o proponente 25.464.746/0001-87 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se 

vencedor do item "POLPA DE FRUTA, sabores diversos, embalagem individual" pelo 

valor de: R$ 2.907,38 com valor estimado de: R$ 2.907,38, o proponente 

25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E 

REGIA sagrou-se vencedor do item "PIMENTÃO - tamanho médio, com 

aproximadamente 80%" pelo valor de: R$ 138,56 com valor estimado de: R$ 138,56, o 

proponente 25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE 

C.BELOS E REGIAO sagrou-se vencedor do item "QUEIJO FRESCO, com boa 

aparência, sem a presença d" pelo valor de: R$ 709,92 com valor estimado de: R$ 

709,92, o proponente 25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-COOPERATIVA 

AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se vencedor do item "RAPADURINHA, 

devidamente embalada, tamanho médio 3" pelo valor de: R$ 3.900,00 com valor 

estimado de: R$ 3.900,00, o proponente 25.464.746/0001-87 COOPERCAMPOS-

COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIA sagrou-se vencedor do item 

"TAMARINDO - Maduro, frutos de tamanho médio, livre" pelo valor de: R$ 2.415,00 

com valor estimado de: R$ 2.415,00, o proponente 25.464.746/0001-87 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIAO, sagrou-se 

vencedor do item "TOMATE TIPO SALADA – tamanho médio, com aproximada" pelo 

valor de: R$ 269,50 com valor estimado de: R$ 269,50. Dada a palavra aos presentes e 

uma vez que nenhum fez uso, encerra-se a presente ata que vai assinada pela Comissão 

Permanente de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes. 



OBSERVAÇÃO: 

A certidão FGTS da COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E 

REGIÃO estava com a data de validade vencida, então foi lhe facultado o prazo de 5 

(cinco) dias uteis para regularizar. 

Município de Campos Belos, 11 de outubro de 2017. 

 

 

JOSE SOUZA AIRES 

 Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

JOSE REINAN DE ARAUJO LIMA  

Membro 

 

 

  

ADOLFO PEREIRA DE SIQUEIRA 

COOPERCAMPOS-COOPERATIVA AGROP. DE C.BELOS E REGIÃO 


