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                                PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO  
                                                                           LICITAÇÃO                             

A Comissão de Licitações, torna publico o resultado de julgamento do certame licitatório Chamada 
Pública nº 002/2011,  referente aquisição de merenda escolar – Programa Agricultura Familiar, Processo 
Administrativo nº 92.402/2011.  A produtora JULIANA PIRES ARANHA, foi vencedora de 100 Kg do item 
09 totalizando o valor semanal de R$ 112,00 (cento e doze reais), 100 Kg do item 10 totalizando o valor 
semanal de R$ 115,00 (cento e quinze reais) e de 40 maços do item 06 totalizando o valor semanal de R$ 
58,00  (cinquenta  e  oito  reais);  o  produtor  OMAR RICHART foi  vencedor  de  80  maços  do  item 07, 
totalizando o valor semanal de R$ 118,40 (cento e dezoito reais e quarenta centavos); a produtora ELZA 
FLORISBELO VELMUDE foi vencedora de 40 maços do item 06 totalizando o valor semanal de R$ 58,00 
(cinquenta e oito reais), a produtora CARMEM L. LEMOS BRANDÃO, foi vencedora de 25 maços do item 
06, totalizando o valor semanal de R$ 36,25 (trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), o produtor REGIS 
DA SILVEIRA DE LEON foi vencedor de 200 Kg do item 03, totalizando o valor semanal de R$ 448,00 
(quatrocentos e quarenta e oito reais) e de 55 maços do item 06 totalizando o valor semanal de R$ 79,75 
(setenta e nove reais e setenta e cinco centavos); o produtor SINALIR JOSÉ DOTTO, foi vencedor de 230 
Kg do item 08,  totalizando o valor semanal de R$ 232,30 (duzentos e trinta e dois reais e trinta centavos)  e 
de 230 kg do item 02, totalizando o valor semanal de R$ 257,60 (duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta 
centavos).

         
                                                                               Itaqui/RS 14 de junho de 2011. 
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