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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO L1C1TATÓRIO 

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 129/2018-PR 

 

A Secretária de Governo, ALESSANDRA STREB SOARES AZZI ARAÚJO, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 

especialmente sob Lei n° 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através 

da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado 

pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve: 

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

a. Processo Nr.: 786/2018 

b. Licitação Nr.: 129/2018-PR 

c. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  

d. Data Homologação: 20/08/2018 

e. Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA O 

VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACAS IYA 6739 ANO 2017. 

f. Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação) 

 

SUL PREMIUM VEICULOS LTDA (10434) 

Item Especificação Unid. Qtde. Desc. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 CINTA PLASTICA36CM PÇ 25,00 0,0000 0,87 21,75 

2 

FITA ISOLANTE EM PVC, 

COR PRETO, TIPO 

ANTICHAMA 19MMX20M 

UN 1,00 0,0000 4,11 4,11 

3 FITA TECIDO ANTI-CHAMA PÇ 1,00 0,0000 75,66 75,66 

4 
INTERRUPTOR DE TECLA 

PRETO 
PÇ 1,00 0,0000 213,26 213,26 

5 TERMINAL ELETRICO PÇ 4,00 0,0000 3,99 15,96 

6 
UNIDADE DE COMANDO 

CPC 
PÇ 1,00 0,0000 3.767,77 3.767,77 

7 REPARAR CHICOTE SER 1,00 0,0000 1.165,63 1.165,63 

8 VERIFICAR INSTALAÇÃO SER 1,00 0,0000 141,88 141,88 

9 SUBSTITUIR MODULO SER 1,00 0,0000 141,88 141,88 

TOTAL FORNECEDOR 5.547,90 

TOTAL GERAL 5.547,90 

São Jerônimo, 20 de agosto de 2018. 

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo 

Secretária de Governo 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 86/2018 - IL 

Processo Nº 788/2018 

Fornecedor: DPM EDUCACAO LTDA Código:  8913 

Endereço:  AV PERNANBUCO.1001 - 

Cidade:  Porto Alegre - RS 

CNPJ:  13.021.017/0001-77 Inscrição Estadual: 

Objeto da Compra:  INSCRIÇÃO DE MARLI ABEL, CRISTINA ALVES 

NASCIMENTO, EMILI VI AN NA LOPES E ISAIAS FALEIRO DA ROSA 

NO CURSO "LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL: ASPECTOS 

JURÍDICOS - DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO CONSEMA N° 

372/2018" 

Item Quantidade Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 4,00 

CURSOS PARA 

CAPACITAÇÃO DE 

FUNCIONÁRIOS DA  

PREFEITURA (03-02-0001) 

SER 446,40 1.785,60 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Art. 25 da Lei 8,666/93 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição. 

II - Para contratação de serviços técnicos enumerados no Artigo 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 

vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

JUSTIFICATIVA 

CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO 

PROCESSO 

DESPACHO FINAL: 

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em 

consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, 

RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Inexigibilidade de 

Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

Valor da Despesa: 1.785,60 (um mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta 

centavos) 

Pagamento: NO PAGAMENTO DA FATURA JUNTO A EMPRESA DPM. 

São Jerônimo, 20 de agosto de 2018. 

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo 

Secretária de Governo 

 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2018 

PROC. ADM. N° 670/2018 

 

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar 

e do Empreendedor Familiar Rural para merenda escolar, conforme § 1º do art. 

14 da Lei n. 11.947/2009 e Resolução FNDE n. 26 de 17 de junho de 2013 

alterada pela Resolução n. 4 de 02 de abril de 2015. 

Considerando o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e diante do 

parecer da Procuradoria do Município, com base no art. 43, Inciso VI da Lei 

8666/93, HOMOLOGO a classificação final e ADJUDICO o objeto do presente 

certame aos participantes, conforme segue: 

 

ADÃO ANTUNES DOS SANTOS - CPF 355.034.670-00 

Nº Descrição Quant Unid. V. Unit. R$ V. Total R$ 

1 

Aipim novo in natura de 

primeira qualidade com polpa 

intacta e limpa, sem brotos 

ou rachaduras. 

16 kg 1,53 24,48 

2 

Alface repolhada, em pé, 

graúda, podada, tenra e 

fresca, isento material 

terroso, de primeira 

qualidade, coloração 

uniforme e sem manchas. 

16 unid 1,42 22,72 

4 

Batata doce, apresentando 

grau médio de maturação que 

permita suportar a 

manipulação, o transporte e a 

conservação em condições 

adequadas para consumo, 

com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

18 kg 2,23 40,14 

7 

Beterraba in natura, graúda 

de primeira qualidade com 

rama. 

17 kg 3,16 53,72 

8 

Brócolis híbridos, boa 

qualidade, sem danificações e 

partes amarelas.  Cabeça 

compacta, cada unidade de 

300 gramas. 

22 unid. 3,73 82,06 

10 

Cenoura inteira, tamanho 

médio, sem folhas, 

apresentando grau médio de 

maturação que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas para 

19 kg 3,62 68,78 

SEÇÃO I - PODER EXECUTIVO 
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consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

12 

Couve flor de primeira, 

tamanho médio, flores 

integras e esbranquiçadas, 

sem parte s estragadas, grau 

de amadurecimento 

apropriado para o consumo. 

Cada unidade com 300 

gramas. 

23 unid. 4,58 105,34 

13 

Couve verde tenra e firme, 

com coloração e tamanho 

uniforme, típicos da 

variedade, sem brotos, 

manchas, machucadas, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Livre 

da maior parte possível de 

terra aderente á casca e de 

resíduos de fertilizante. 

Isenta de umidade externa 

anormal, colhidos no dia da 

entrega. Cada molho com 9 

folhas. 

21 molhos 1,80 37,8 

16 

Laranja para suco de primeira 

qualidade, com grau de 

maturação adequado para 

consumo. 

84 kg 1,88 157,92 

18 

Moranga, em boas condições 

de consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

33 kg 1,68 55,44 

19 

Repolho verde de primeira 

qualidade. Vegetal fresco de 

consistência integra e firme. 

Não devem estar murchas, 

amareladas, escurecidas. Boa 

apresentação ao exame visual 

30 kg 1,58 47,40 

20 

Tempero verde (salsa e 

cebolinha), molho de 

tamanho médio (peso de 

médio 200 gramas), folhas 

frescas e verde, brilhantes, 

firme. Não devem estar 

murchas, amareladas, 

escurecidas. Boa 

apresentação ao exame 

visual. 

13 molhos 1,18 15,34 

  

   
711,14 

  

    

ADEMAR ANTUNES DOS SANTOS - CPF 966.736.560-34 

Nº Descrição Quant Unid. V. Unit. V. Total 

1 

Aipim novo in natura de 

primeira qualidade com polpa 

intacta e limpa, sem brotos 

ou rachaduras. 

16 kg 1,53 24,48 

2 

Alface repolhada, em pé, 

graúda, podada, tenra e 

fresca, isento material 

terroso, de primeira 

qualidade, coloração 

uniforme e sem manchas. 

16 unid 1,42 22,72 

4 

Batata doce, apresentando 

grau médio de maturação que 

permita suportar a 

manipulação, o transporte e a 

conservação em condições 

adequadas para consumo, 

com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

18 kg 2,23 40,14 

7 

Beterraba in natura, graúda 

de primeira qualidade com 

rama. 

17 kg 3,16 53,72 

8 

Brócolis híbridos, boa 

qualidade, sem danificações e 

partes amarelas.  Cabeça 

22 unid. 3,73 82,06 

compacta, cada unidade de 

300 gramas. 

10 

Cenoura inteira, tamanho 

médio, sem folhas, 

apresentando grau médio de 

maturação que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas para 

consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

19 kg 3,62 68,78 

12 

Couve flor de primeira, 

tamanho médio, flores 

integras e esbranquiçadas, 

sem parte s estragadas, grau 

de amadurecimento 

apropriado para o consumo. 

Cada unidade com 300 

gramas. 

23 unid. 4,58 105,34 

13 

Couve verde tenra e firme, 

com coloração e tamanho 

uniforme, típicos da 

variedade, sem brotos, 

manchas, machucadas, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Livre 

da maior parte possível de 

terra aderente á casca e de 

resíduos de fertilizante. 

Isenta de umidade externa 

anormal, colhidos no dia da 

entrega. Cada molho com 9 

folhas. 

21 molhos 1,80 37,8 

16 

Laranja para suco de primeira 

qualidade, com grau de 

maturação adequado para 

consumo. 

84 kg 1,88 157,92 

18 

Moranga, em boas condições 

de consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

33 kg 1,68 55,44 

19 

Repolho verde de primeira 

qualidade. Vegetal fresco de 

consistência integra e firme. 

Não devem estar murchas, 

amareladas, escurecidas. Boa 

apresentação ao exame visual 

30 kg 1,58 47,40 

20 

Tempero verde (salsa e 

cebolinha), molho de 

tamanho médio (peso de 

médio 200 gramas), folhas 

frescas e verde, brilhantes, 

firme. Não devem estar 

murchas, amareladas, 

escurecidas. Boa 

apresentação ao exame 

visual. 

13 molhos 1,18 15,34 

  

   
711,14 

  

    

CONSTANTINA GOBBI - CPF 884.620.480-87 

Nº Descrição Quant Unid. V. Unit. V. Total 

1 

Aipim novo in natura de 

primeira qualidade com polpa 

intacta e limpa, sem brotos 

ou rachaduras. 

16 kg 1,53 24,48 

2 

Alface repolhada, em pé, 

graúda, podada, tenra e 

fresca, isento material 

terroso, de primeira 

qualidade, coloração 

uniforme e sem manchas. 

18 unid 1,42 25,56 
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4 

Batata doce, apresentando 

grau médio de maturação que 

permita suportar a 

manipulação, o transporte e a 

conservação em condições 

adequadas para consumo, 

com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

20 kg 2,23 44,60 

7 

Beterraba in natura, graúda 

de primeira qualidade com 

rama. 

20 kg 3,16 63,20 

8 

Brócolis híbridos, boa 

qualidade, sem danificações e 

partes amarelas.  Cabeça 

compacta, cada unidade de 

300 gramas. 

24 unid. 3,73 89,52 

10 

Cenoura inteira, tamanho 

médio, sem folhas, 

apresentando grau médio de 

maturação que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas para 

consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

19 kg 3,62 68,78 

12 

Couve flor de primeira, 

tamanho médio, flores 

integras e esbranquiçadas, 

sem parte s estragadas, grau 

de amadurecimento 

apropriado para o consumo. 

Cada unidade com 300 

gramas. 

23 unid. 4,58 105,34 

13 

Couve verde tenra e firme, 

com coloração e tamanho 

uniforme, típicos da 

variedade, sem brotos, 

manchas, machucadas, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Livre 

da maior parte possível de 

terra aderente á casca e de 

resíduos de fertilizante. 

Isenta de umidade externa 

anormal, colhidos no dia da 

entrega. Cada molho com 9 

folhas. 

21 molhos 1,80 37,80 

15 

Espinafre com folhas de cor 

verde uniforme, sem sinais de 

murchamento ou se as folhas 

e talos estiverem com pontos 

escuros. Molho de tamanho 

médio (peso médio de 300 

gramas). 

18 molhos 2,82 50,76 

18 

Moranga, em boas condições 

de consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

34 kg 1,68 57,12 

19 

Repolho verde de primeira 

qualidade. Vegetal fresco de 

consistência integra e firme. 

Não devem estar murchas, 

amareladas, escurecidas. Boa 

apresentação ao exame visual 

30 kg 1,58 47,40 

20 

Tempero verde (salsa e 

cebolinha), molho de 

tamanho médio (peso de 

médio 200 gramas), folhas 

frescas e verde, brilhantes, 

firme. Não devem estar 

murchas, amareladas, 

escurecidas. Boa 

apresentação ao exame 

visual. 

12 molhos 1,18 14,16 

  

   
628,72 

 

 

 

 

 

  

 

  

MARISETE PIRES - CPF 002.231.730-96 

Nº Descrição Quant Unid. V. Unit. V. Total 

1 

Aipim novo in natura de 

primeira qualidade com polpa 

intacta e limpa, sem brotos 

ou rachaduras. 

36 kg 1,53 55,08 

2 

Alface repolhada, em pé, 

graúda, podada, tenra e 

fresca, isento material 

terroso, de primeira 

qualidade, coloração 

uniforme e sem manchas. 

32 unid 1,42 45,44 

4 

Batata doce, apresentando 

grau médio de maturação que 

permita suportar a 

manipulação, o transporte e a 

conservação em condições 

adequadas para consumo, 

com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

36 kg 2,23 80,28 

6 

Bergamota comum graúda, 

casca lisa, sem ceder à 

pressão dos dedos, ponto 

certo de maturação, em grau 

médio de amadurecimento. 

336 kg 1,94 651,84 

7 

Beterraba in natura, graúda 

de primeira qualidade com 

rama. 

34 kg 3,16 107,44 

8 

Brócolis híbridos, boa 

qualidade, sem danificações e 

partes amarelas.  Cabeça 

compacta, cada unidade de 

300 gramas. 

44 unid. 3,73 164,12 

10 

Cenoura inteira, tamanho 

médio, sem folhas, 

apresentando grau médio de 

maturação que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas para 

consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

36 kg 3,62 130,32 

11 

Chuchu de primeira, tamanho 

e coloração uniforme, firme e 

compacto, sem enfermidades, 

parasitas e larvas e material 

terroso e sujidade, sem danos 

físicos. 

94 kg 2,38 223,72 

12 

Couve flor de primeira, 

tamanho médio, flores 

integras e esbranquiçadas, 

sem parte s estragadas, grau 

de amadurecimento 

apropriado para o consumo. 

Cada unidade com 300 

gramas. 

42 unid. 4,58 192,36 

13 

Couve verde tenra e firme, 

com coloração e tamanho 

uniforme, típicos da 

variedade, sem brotos, 

manchas, machucadas, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Livre 

da maior parte possível de 

terra aderente á casca e de 

resíduos de fertilizante. 

Isenta de umidade externa 

anormal, colhidos no dia da 

entrega. Cada molho com 9 

folhas. 

46 molhos 1,80 82,8 

15 

Espinafre com folhas de cor 

verde uniforme, sem sinais de 

murchamento ou se as folhas 

e talos estiverem com pontos 

escuros. Molho de tamanho 

médio (peso médio de 300 

gramas). 

36 molhos 2,82 101,52 
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16 

Laranja para suco de primeira 

qualidade, com grau de 

maturação adequado para 

consumo. 

168 kg 1,88 315,84 

18 

Moranga, em boas condições 

de consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

66 kg 1,68 110,88 

19 

Repolho verde de primeira 

qualidade. Vegetal fresco de 

consistência integra e firme. 

Não devem estar murchas, 

amareladas, escurecidas. Boa 

apresentação ao exame visual 

56 kg 1,58 88,48 

20 

Tempero verde (salsa e 

cebolinha), molho de 

tamanho médio (peso de 

médio 200 gramas), folhas 

frescas e verde, brilhantes, 

firme. Não devem estar 

murchas, amareladas, 

escurecidas. Boa 

apresentação ao exame 

visual. 

26 molhos 1,18 30,68 

  

   
2380,80 

  

    

FRANCIELE RIGON DE OLIVEIRA - CPF 022.338.640-50 

Nº Descrição Quant Unid. V. Unit. V. Total 

1 

Aipim novo in natura de 

primeira qualidade com polpa 

intacta e limpa, sem brotos 

ou rachaduras. 

16 Unid. 1,99 31,84 

2 

Alface repolhada, em pé, 

graúda, podada, tenra e 

fresca, isento material 

terroso, de primeira 

qualidade, coloração 

uniforme e sem manchas. 

16 unid 1,84 29,44 

7 

Beterraba in natura, graúda 

de primeira qualidade com 

rama. 

17 kg 4,10 69,70 

8 

Brócolis híbridos, boa 

qualidade, sem danificações e 

partes amarelas.  Cabeça 

compacta, cada unidade de 

300 gramas. 

22 unid. 4,84 106,48 

10 

Cenoura inteira, tamanho 

médio, sem folhas, 

apresentando grau médio de 

maturação que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas para 

consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

19 kg 4,69 89,11 

11 

Chuchu de primeira, tamanho 

e coloração uniforme, firme e 

compacto, sem enfermidades, 

parasitas e larvas e material 

terroso e sujidade, sem danos 

físicos. 

48 kg 3,09 148,32 

12 

Couve flor de primeira, 

tamanho médio, flores 

integras e esbranquiçadas, 

sem parte s estragadas, grau 

de amadurecimento 

apropriado para o consumo. 

Cada unidade com 300 

gramas. 

23 unid. 5,95 136,85 

13 

Couve verde tenra e firme, 

com coloração e tamanho 

uniforme, típicos da 

variedade, sem brotos, 

manchas, machucadas, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Livre 

da maior parte possível de 

terra aderente á casca e de 

resíduos de fertilizante. 

Isenta de umidade externa 

anormal, colhidos no dia da 

entrega. Cada molho com 9 

folhas. 

21 molhos 2,34 49,14 

15 

Espinafre com folhas de cor 

verde uniforme, sem sinais de 

murchamento ou se as folhas 

e talos estiverem com pontos 

escuros. Molho de tamanho 

médio (peso médio de 300 

gramas). 

18 molhos 3,66 65,88 

19 

Repolho verde de primeira 

qualidade. Vegetal fresco de 

consistência integra e firme. 

Não devem estar murchas, 

amareladas, escurecidas. Boa 

apresentação ao exame visual 

30 kg 2,05 61,5 

20 

Tempero verde (salsa e 

cebolinha), molho de 

tamanho médio (peso de 

médio 200 gramas), folhas 

frescas e verde, brilhantes, 

firme. Não devem estar 

murchas, amareladas, 

escurecidas. Boa 

apresentação ao exame 

visual. 

13 molhos 1,53 19,89 

  

   
808,15 

  

    

GENOIR PIRES - CPF 009.863.080-64 

Nº Descrição Quant Unid. V. Unit. V. Total 

1 

Aipim novo in natura de 

primeira qualidade com polpa 

intacta e limpa, sem brotos 

ou rachaduras. 

16 Unid. 1,53 24,48 

2 

Alface repolhada, em pé, 

graúda, podada, tenra e 

fresca, isento material 

terroso, de primeira 

qualidade, coloração 

uniforme e sem manchas. 

16 unid 1,42 22,72 

4 

Batata doce, apresentando 

grau médio de maturação que 

permita suportar a 

manipulação, o transporte e a 

conservação em condições 

adequadas para consumo, 

com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

18 kg 2,23 40,14 

6 

Bergamota comum graúda, 

casca lisa, sem ceder à 

pressão dos dedos, ponto 

certo de maturação, em grau 

médio de amadurecimento. 

168 kg 1,94 325,92 

7 

Beterraba in natura, graúda 

de primeira qualidade com 

rama. 

17 kg 3,16 53,72 

8 

Brócolis híbridos, boa 

qualidade, sem danificações e 

partes amarelas.  Cabeça 

compacta, cada unidade de 

300 gramas. 

22 unid. 3,73 82,06 
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10 

Cenoura inteira, tamanho 

médio, sem folhas, 

apresentando grau médio de 

maturação que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas para 

consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

19 kg 3,62 68,78 

13 

Couve verde tenra e firme, 

com coloração e tamanho 

uniforme, típicos da 

variedade, sem brotos, 

manchas, machucadas, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Livre 

da maior parte possível de 

terra aderente á casca e de 

resíduos de fertilizante. 

Isenta de umidade externa 

anormal, colhidos no dia da 

entrega. Cada molho com 9 

folhas. 

21 molhos 1,80 37,80 

15 

Espinafre com folhas de cor 

verde uniforme, sem sinais de 

murchamento ou se as folhas 

e talos estiverem com pontos 

escuros. Molho de tamanho 

médio (peso médio de 300 

gramas). 

18 molhos 2,82 50,76 

16 

Laranja para suco de primeira 

qualidade, com grau de 

maturação adequado para 

consumo. 

84 kg 1,88 157,92 

19 

Repolho verde de primeira 

qualidade. Vegetal fresco de 

consistência integra e firme. 

Não devem estar murchas, 

amareladas, escurecidas. Boa 

apresentação ao exame visual 

28 kg 1,58 44,24 

20 

Tempero verde (salsa e 

cebolinha), molho de 

tamanho médio (peso de 

médio 200 gramas), folhas 

frescas e verde, brilhantes, 

firme. Não devem estar 

murchas, amareladas, 

escurecidas. Boa 

apresentação ao exame 

visual. 

13 molhos 1,18 15,34 

  

   
923,88 

  

    

JOÃO BIRMAR DE OLIVEIRA - CPF N. 375.157.130-20 

Nº Descrição Quant Unid. V. Unit. V. Total 

1 

Aipim novo in natura de 

primeira qualidade com polpa 

intacta e limpa, sem brotos 

ou rachaduras. 

16 Unid. 1,99 31,84 

2 

Alface repolhada, em pé, 

graúda, podada, tenra e 

fresca, isento material 

terroso, de primeira 

qualidade, coloração 

uniforme e sem manchas. 

16 unid 1,84 29,44 

4 

Batata doce, apresentando 

grau médio de maturação que 

permita suportar a 

manipulação, o transporte e a 

conservação em condições 

adequadas para consumo, 

com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

18 kg 2,89 52,02 

7 

Beterraba in natura, graúda 

de primeira qualidade com 

rama. 

17 kg 4,10 69,70 

8 

Brócolis híbridos, boa 

qualidade, sem danificações e 

partes amarelas.  Cabeça 

compacta, cada unidade de 

300 gramas. 

22 unid. 4,84 106,48 

10 

Cenoura inteira, tamanho 

médio, sem folhas, 

apresentando grau médio de 

maturação que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas para 

consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

19 kg 4,69 89,11 

11 

Chuchu de primeira, tamanho 

e coloração uniforme, firme e 

compacto, sem enfermidades, 

parasitas e larvas e material 

terroso e sujidade, sem danos 

físicos. 

47 kg 3,09 145,23 

12 

Couve flor de primeira, 

tamanho médio, flores 

integras e esbranquiçadas, 

sem parte s estragadas, grau 

de amadurecimento 

apropriado para o consumo. 

Cada unidade com 300 

gramas. 

23 unid. 5,95 136,85 

13 

Couve verde tenra e firme, 

com coloração e tamanho 

uniforme, típicos da 

variedade, sem brotos, 

manchas, machucadas, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Livre 

da maior parte possível de 

terra aderente á casca e de 

resíduos de fertilizante. 

Isenta de umidade externa 

anormal, colhidos no dia da 

entrega. Cada molho com 9 

folhas. 

23 molhos 2,34 53,82 

15 

Espinafre com folhas de cor 

verde uniforme, sem sinais de 

murchamento ou se as folhas 

e talos estiverem com pontos 

escuros. Molho de tamanho 

médio (peso médio de 300 

gramas). 

18 molhos 3,66 65,88 

18 

Moranga, em boas condições 

de consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

33 kg 2,18 71,94 

19 

Repolho verde de primeira 

qualidade. Vegetal fresco de 

consistência integra e firme. 

Não devem estar murchas, 

amareladas, escurecidas. Boa 

apresentação ao exame visual 

28 kg 2,05 57,40 

20 

Tempero verde (salsa e 

cebolinha), molho de 

tamanho médio (peso de 

médio 200 gramas), folhas 

frescas e verde, brilhantes, 

firme. Não devem estar 

murchas, amareladas, 

escurecidas. Boa 

apresentação ao exame 

visual. 

13 molhos 1,53 19,89 

  

   
929,60 

  

    

MICHELE FERREIRA DOS SANTOS - CPF 007.441.760-69 

Nº Descrição Quant Unid. V. Unit. V. Total 

1 

Aipim novo in natura de 

primeira qualidade com polpa 

intacta e limpa, sem brotos 

ou rachaduras. 

16 kg 1,99 31,84 



Diário Oficial do Município de São Jerônimo 

Segunda-feira, 20 de agosto de 2018 Edição nº 00669 

 

 

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial  7 

2 

Alface repolhada, em pé, 

graúda, podada, tenra e 

fresca, isento material 

terroso, de primeira 

qualidade, coloração 

uniforme e sem manchas. 

18 unid 1,84 33,12 

4 

Batata doce, apresentando 

grau médio de maturação que 

permita suportar a 

manipulação, o transporte e a 

conservação em condições 

adequadas para consumo, 

com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

18 kg 2,89 52,02 

7 

Beterraba in natura, graúda 

de primeira qualidade com 

rama. 

17 kg 4,10 69,70 

8 

Brócolis híbridos, boa 

qualidade, sem danificações e 

partes amarelas.  Cabeça 

compacta, cada unidade de 

300 gramas. 

22 unid. 4,84 106,48 

10 

Cenoura inteira, tamanho 

médio, sem folhas, 

apresentando grau médio de 

maturação que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas para 

consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

19 kg 4,69 89,11 

12 

Couve flor de primeira, 

tamanho médio, flores 

integras e esbranquiçadas, 

sem parte s estragadas, grau 

de amadurecimento 

apropriado para o consumo. 

Cada unidade com 300 

gramas. 

51 unid. 5,95 303,45 

13 

Couve verde tenra e firme, 

com coloração e tamanho 

uniforme, típicos da 

variedade, sem brotos, 

manchas, machucadas, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Livre 

da maior parte possível de 

terra aderente á casca e de 

resíduos de fertilizante. 

Isenta de umidade externa 

anormal, colhidos no dia da 

entrega. Cada molho com 9 

folhas. 

21 molhos 2,34 49,14 

15 

Espinafre com folhas de cor 

verde uniforme, sem sinais de 

murchamento ou se as folhas 

e talos estiverem com pontos 

escuros. Molho de tamanho 

médio (peso médio de 300 

gramas). 

18 molhos 3,66 65,88 

16 

Laranja para suco de primeira 

qualidade, com grau de 

maturação adequado para 

consumo. 

168 kg 2,44 409,92 

19 

Repolho verde de primeira 

qualidade. Vegetal fresco de 

consistência integra e firme. 

Não devem estar murchas, 

amareladas, escurecidas. Boa 

apresentação ao exame visual 

28 kg 2,05 57,40 

20 

Tempero verde (salsa e 

cebolinha), molho de 

tamanho médio (peso de 

médio 200 gramas), folhas 

frescas e verde, brilhantes, 

firme. Não devem estar 

murchas, amareladas, 

escurecidas. Boa 

apresentação ao exame 

visual. 

13 molhos 1,53 19,89 

  

   
1287,95 

  

    

VALDIR DE OLIVEIRA KOELHER - CPF 541.577.900-06 

Nº Descrição Quant Unid. V. Unit. V. Total 

1 

Aipim novo in natura de 

primeira qualidade com polpa 

intacta e limpa, sem brotos 

ou rachaduras. 

16 kg 1,53 24,48 

2 

Alface repolhada, em pé, 

graúda, podada, tenra e 

fresca, isento material 

terroso, de primeira 

qualidade, coloração 

uniforme e sem manchas. 

16 unid 1,42 22,72 

4 

Batata doce, apresentando 

grau médio de maturação que 

permita suportar a 

manipulação, o transporte e a 

conservação em condições 

adequadas para consumo, 

com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

18 kg 2,23 40,14 

6 

Bergamota comum graúda, 

casca lisa, sem ceder à 

pressão dos dedos, ponto 

certo de maturação, em grau 

médio de amadurecimento. 

168 kg 1,94 325,92 

10 

Cenoura inteira, tamanho 

médio, sem folhas, 

apresentando grau médio de 

maturação que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas para 

consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

19 kg 3,62 68,78 

11 

Chuchu de primeira, tamanho 

e coloração uniforme, firme e 

compacto, sem enfermidades, 

parasitas e larvas e material 

terroso e sujidade, sem danos 

físicos. 

47 kg 2,38 111,86 

13 

Couve verde tenra e firme, com 

coloração e tamanho uniforme, 

típicos da variedade, sem 

brotos, manchas, machucadas, 

bolores ou outros defeitos que 

possam alterar sua aparência e 

qualidade. Livre da maior parte 

possível de terra aderente á 

casca e de resíduos de 

fertilizante. Isenta de umidade 

externa anormal, colhidos no 

dia da entrega. Cada molho com 

9 folhas. 

21 molhos 1,80 37,80 

15 

Espinafre com folhas de cor 

verde uniforme, sem sinais de 

murchamento ou se as folhas 

e talos estiverem com pontos 

escuros. Molho de tamanho 

médio (peso médio de 300 

gramas). 

18 molhos 2,82 50,76 

16 

Laranja para suco de primeira 

qualidade, com grau de 

maturação adequado para 

consumo. 

84 kg 1,88 157,92 

18 

Moranga, em boas condições de 

consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

33 kg 1,68 55,44 

20 

Tempero verde (salsa e 

cebolinha), molho de tamanho 

médio (peso de médio 200 

gramas), folhas frescas e verde, 

brilhantes, firme. Não devem 

estar murchas, amareladas, 

escurecidas. Boa apresentação 

ao exame visual. 

13 molhos 1,18 15,34 

  

   
911,16 
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JACY CONCEIÇÃO DA SILVA - CPF 

Nº Descrição Quant Unid. V. Unit. V. Total 

1 

Aipim novo in natura de 

primeira qualidade com polpa 

intacta e limpa, sem brotos 

ou rachaduras. 

32 kg 1,53 48,96 

2 

Alface repolhada, em pé, 

graúda, podada, tenra e 

fresca, isento material 

terroso, de primeira 

qualidade, coloração 

uniforme e sem manchas. 

32 unid 1,42 45,44 

4 

Batata doce, apresentando 

grau médio de maturação que 

permita suportar a 

manipulação, o transporte e a 

conservação em condições 

adequadas para consumo, 

com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

48 kg 2,23 107,04 

7 

Beterraba in natura, graúda 

de primeira qualidade com 

rama. 

60 kg 3,16 189,60 

13 

Couve verde tenra e firme, 

com coloração e tamanho 

uniforme, típicos da 

variedade, sem brotos, 

manchas, machucadas, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Livre 

da maior parte possível de 

terra aderente á casca e de 

resíduos de fertilizante. 

Isenta de umidade externa 

anormal, colhidos no dia da 

entrega. Cada molho com 9 

folhas. 

32 molhos 1,80 57,60 

20 

Tempero verde (salsa e 

cebolinha), molho de 

tamanho médio (peso de 

médio 200 gramas), folhas 

frescas e verde, brilhantes, 

firme. Não devem estar 

murchas, amareladas, 

escurecidas. Boa 

apresentação ao exame 

visual. 

21 molhos 1,18 24,78 

  

   
473,42 

  

    

LOURECY SILVEIRA DA SILVA - CPF 981.358.480-72 

Nº Descrição Quant Unid. V. Unit. V. Total 

2 

Alface repolhada, em pé, 

graúda, podada, tenra e 

fresca, isento material 

terroso, de primeira 

qualidade, coloração 

uniforme e sem manchas. 

16 unid 1,42 22,72 

8 

Brócolis híbridos, boa 

qualidade, sem danificações e 

partes amarelas.  Cabeça 

compacta, cada unidade de 

300 gramas. 

30 unid. 3,73 111,90 

10 

Cenoura inteira, tamanho 

médio, sem folhas, 

apresentando grau médio de 

maturação que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas para 

consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

30 kg 3,62 108,6 

13 

Couve verde tenra e firme, 

com coloração e tamanho 

uniforme, típicos da 

variedade, sem brotos, 

manchas, machucadas, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Livre 

da maior parte possível de 

terra aderente á casca e de 

resíduos de fertilizante. 

Isenta de umidade externa 

anormal, colhidos no dia da 

entrega. Cada molho com 9 

folhas. 

29 molhos 1,80 52,20 

15 

Espinafre com folhas de cor 

verde uniforme, sem sinais de 

murchamento ou se as folhas 

e talos estiverem com pontos 

escuros. Molho de tamanho 

médio (peso médio de 300 

gramas). 

28 molhos 2,82 78,96 

18 

Moranga, em boas condições 

de consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

28 kg 1,68 47,04 

20 

Tempero verde (salsa e 

cebolinha), molho de 

tamanho médio (peso de 

médio 200 gramas), folhas 

frescas e verde, brilhantes, 

firme. Não devem estar 

murchas, amareladas, 

escurecidas. Boa 

apresentação ao exame 

visual. 

20 molhos 1,18 23,60 

  

   
445,02 

  

    

MARIA H. MENEZES DE MENEZES - CPF 826.719.070-87 

Nº Descrição Quant Unid. V. Unit. V. Total 

2 

Alface repolhada, em pé, 

graúda, podada, tenra e 

fresca, isento material 

terroso, de primeira 

qualidade, coloração 

uniforme e sem manchas. 

16 unid 1,42 22,72 

7 

Beterraba in natura, graúda 

de primeira qualidade com 

rama. 

32 kg 3,16 101,12 

8 

Brócolis híbridos, boa 

qualidade, sem danificações e 

partes amarelas.  Cabeça 

compacta, cada unidade de 

300 gramas. 

30 unid. 3,73 111,90 

12 

Couve flor de primeira, 

tamanho médio, flores 

integras e esbranquiçadas, 

sem parte s estragadas, grau 

de amadurecimento 

apropriado para o consumo. 

Cada unidade com 300 

gramas. 

30 unid. 4,58 137,40 

13 

Couve verde tenra e firme, 

com coloração e tamanho 

uniforme, típicos da 

variedade, sem brotos, 

manchas, machucadas, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Livre 

da maior parte possível de 

terra aderente á casca e de 

resíduos de fertilizante. 

Isenta de umidade externa 

anormal, colhidos no dia da 

entrega. Cada molho com 9 

folhas. 

29 molhos 1,80 52,20 
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15 

Espinafre com folhas de cor 

verde uniforme, sem sinais de 

murchamento ou se as folhas 

e talos estiverem com pontos 

escuros. Molho de tamanho 

médio (peso médio de 300 

gramas). 

28 molhos 2,82 78,96 

19 

Repolho verde de primeira 

qualidade. Vegetal fresco de 

consistência integra e firme. 

Não devem estar murchas, 

amareladas, escurecidas. Boa 

apresentação ao exame visual 

20 kg 1,58 31,60 

20 

Tempero verde (salsa e 

cebolinha), molho de 

tamanho médio (peso de 

médio 200 gramas), folhas 

frescas e verde, brilhantes, 

firme. Não devem estar 

murchas, amareladas, 

escurecidas. Boa 

apresentação ao exame 

visual. 

20 molhos 1,18 23,60 

  

   
559,50 

  

    

OLANDINA MENEZES DA SILVEIRA - CPF 556.497.180-91 

Nº Descrição Quant Unid. V. Unit. V. Total 

1 

Aipim novo in natura de 

primeira qualidade com polpa 

intacta e limpa, sem brotos 

ou rachaduras. 

32 kg 1,53 48,96 

2 

Alface repolhada, em pé, 

graúda, podada, tenra e 

fresca, isento material 

terroso, de primeira 

qualidade, coloração 

uniforme e sem manchas. 

16 unid 1,42 22,72 

12 

Couve flor de primeira, 

tamanho médio, flores 

integras e esbranquiçadas, 

sem parte s estragadas, grau 

de amadurecimento 

apropriado para o consumo. 

Cada unidade com 300 

gramas. 

30 unid. 4,58 137,40 

13 

Couve verde tenra e firme, 

com coloração e tamanho 

uniforme, típicos da 

variedade, sem brotos, 

manchas, machucadas, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Livre 

da maior parte possível de 

terra aderente á casca e de 

resíduos de fertilizante. 

Isenta de umidade externa 

anormal, colhidos no dia da 

entrega. Cada molho com 9 

folhas. 

29 molhos 1,80 52,20 

19 

Repolho verde de primeira 

qualidade. Vegetal fresco de 

consistência integra e firme. 

Não devem estar murchas, 

amareladas, escurecidas. Boa 

apresentação ao exame visual 

20 kg 1,58 31,60 

20 

Tempero verde (salsa e 

cebolinha), molho de 

tamanho médio (peso de 

médio 200 gramas), folhas 

frescas e verde, brilhantes, 

firme. Não devem estar 

murchas, amareladas, 

escurecidas. Boa 

apresentação ao exame 

visual. 

20 molhos 1,18 23,60 

  

   
316,48 

  

    

ROMILDA DIAS SERPA - CPF 904.149.180-53 

Nº Descrição Quant Unid. V. Unit. V. Total 

1 

Aipim novo in natura de 

primeira qualidade com polpa 

intacta e limpa, sem brotos 

ou rachaduras. 

32 kg 1,53 48,96 

2 

Alface repolhada, em pé, 

graúda, podada, tenra e 

fresca, isento material 

terroso, de primeira 

qualidade, coloração 

uniforme e sem manchas. 

16 unid 1,42 22,72 

4 

Batata doce, apresentando 

grau médio de maturação que 

permita suportar a 

manipulação, o transporte e a 

conservação em condições 

adequadas para consumo, 

com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

48 kg 2,23 107,04 

10 

Cenoura inteira, tamanho 

médio, sem folhas, 

apresentando grau médio de 

maturação que permita 

suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação 

em condições adequadas para 

consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. 

30 kg 3,62 108,60 

12 

Couve flor de primeira, 

tamanho médio, flores 

integras e esbranquiçadas, 

sem parte s estragadas, grau 

de amadurecimento 

apropriado para o consumo. 

Cada unidade com 300 

gramas. 

28 unid. 4,58 128,24 

13 

Couve verde tenra e firme, 

com coloração e tamanho 

uniforme, típicos da 

variedade, sem brotos, 

manchas, machucadas, 

bolores ou outros defeitos 

que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Livre 

da maior parte possível de 

terra aderente á casca e de 

resíduos de fertilizante. 

Isenta de umidade externa 

anormal, colhidos no dia da 

entrega. Cada molho com 9 

folhas. 

29 molhos 1,80 52,20 

19 

Repolho verde de primeira 

qualidade. Vegetal fresco de 

consistência integra e firme. 

Não devem estar murchas, 

amareladas, escurecidas. Boa 

apresentação ao exame visual 

20 kg 1,58 31,60 

20 

Tempero verde (salsa e 

cebolinha), molho de 

tamanho médio (peso de 

médio 200 gramas), folhas 

frescas e verde, brilhantes, 

firme. Não devem estar 

murchas, amareladas, 

escurecidas. Boa 

apresentação ao exame 

visual. 

20 molhos 1,18 23,60 

  

   
522,96 
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COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS - CNPJ N. 89.774.160/0006-06 

Nº Descrição Quant Unid. V. Unit. V. Total 

5 

Bebida láctea de 1 litro com 

polpa de fruta  sabores de  

morango, salada de fruta, 

côco e ameixa contendo leite 

fermentado, soro de leite , 

embalagem saco plástico, 

validade de 45 dias a 1 litro, 

1.360 litros 2,74 3726,40 

17 

Leite longa vida integral; 

embalagem tetra park, 1 litro 

validade de 4 meses. 

1.000 litros 3,46 3460,00 

  

   
7186,40 

  

    

COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - CNPJ N. 89.774.160/0005-25 

14 

Coxa e sobre coxa de frango 

congelada de 1º qualidade. A 

carne deve ser proveniente de 

aviário com inspeção 

veterinária, embalagem de 2 

kg. Validade na embalagem. 

1.090 kg 7,66 8349,40 

 

 

ITENS NÃO ADJUDICADOS 

Nº Descrição Qtd Situação 

03 

Banana caturra, grau médio de 

amadurecimento, em boas condições de 

consumo. Sem parasitas, não danificadas. 

1128 kg DESERTO 

09 

Cebola branca com casca protetora 

apresentando grau médio de maturação que 

permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições 

adequadas para consumo, com ausência de 

machucados, sujidades, parasitas e larvas. 

366 kg DESERTO 

21 

Tomate, meio maduro apresentando grau 

médio de maturação que permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação 

em condições adequadas para consumo, 

com ausência de machucados, sujidades, 

parasitas e larvas. Boa apresentação ao 

exame visual. 

510 kg DESERTO 

 

São Jerônimo, 17 de agosto de 2018. 

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo 

Secretária de Governo 

 

SÚMULA DE TERMO ADITIVO 

CONTRATO Nº 192/2018 

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 106/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 638/2018 

CONTRATADA: MULTIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

OBJETO: O presente termo tem por objeto a inclusão de peças para o veículo 

Mercedes Of 1519 no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), 

representando um percentual de 6 % do valor do total do contrato. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, parágrafo I, da Lei Federal 8.666/93 

DATA: 13 de agosto de 2018 

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo 

Secretária de Governo 

 

PROCESSO SELETIVO DA LEI MUNICIPAL N.º 3.681 de 08/08/2018 

CARGO MONITOR 

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 

 

1º) MARA REGINA MILLER DO NASCIMENTO; 

 

2º) ELZA CUSTÓDIA MARQUES RADA; 

 

3º) LAIS LANZARINI LINDNER; 

 

4º) SARA DE SOUZA MACHADO.  

 

São Jerônimo, 20 de agosto de 2018. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

 Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 
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Dispensa de Licitação 08/2018 

 

FILIPE ALMEIDA DE SOUZA, Presidente da Câmara Vereadores de São 

Jerônimo, com base na ata nº 22/2018 da Comissão de Licitações e parecer 

jurídico, torna público a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento legal no 

artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, para o seguinte item: 

Objeto: Conserto e reformas das cadeiras do Plenário da Câmara de Vereadores. 

Empresa fornecedora: Empresa FERRU’S - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 

LTDA, CNPJ nº 07.050.799/0001-70. 

Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

São Jerônimo, 20 de agosto de 2018. 

Filipe Almeida de Souza 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

SEÇÃO II - PODER LEGISLATIVO 
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