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OBJETO: O Objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e empreendedor familiar rural e Cooperativas da Agricultura Familiar 
para atender os alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino que ofertam 
a Educação Infantil (creche) e Ensino Fundamental para o 1° bimestre de 2023, de acordo 
com as prerrogativas do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e para os 
alunos do Projeto Aquarela e Clareou, conforme relação constante no anexo I deste edital. 
 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 
 
No dia 28/11/2022, às 09h01, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Peritiba, reuniram-
se a Comissão Permanente de Licitações, designada pelo(a) Decreto nº 20/2022 de 
31/01/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para 

fornecimento e/ou execução dos itens descritos na Licitação nº CP05/2022, na 
modalidade de Outros. 
 
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e 
outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o 
parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo: 
 
 5872 - ROBIN WEBER BECKER (107.566.609-04) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 
(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

18 7102 - Ovos de Galinha tipo "grande" 
duzia 
Ovos de Galinha tipo "grande", casca 
lisa, limpos, não trincados, embalados 
em dúzias em caixa de papelão ou de 
plástico resistente, original do 
fabricante, na embalagem deve constar 
as especificações do produto, 
informações do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade mínimo 
de 15 dias, registro no Ministério da 
Agricultura - Serviço de Inspeção 
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção 
Estadual (SIE). 

DZ  440  7,00  
3.080,00 

Total (R$):  
3.080,00 

 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada 
a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes. 
 

Peritiba-SC, 28/11/2022. 
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