
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE TIMBÓ 
 

ATA DE JULGAMENTO DO PROJETO DE VENDA 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2022 FMDE 
 
 
Às catorze horas do sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três (06/02/2023), na Sala de Licitações, 
situada na Avenida Getúlio Vargas, nº. 700, Centro, em Timbó/SC, reuniram-se os membros da Comissão 
Permanente de Licitações, designada pela Portaria n. 1263, de 11 de janeiro de 2023, para análise dos 
documentos apresentados em fase de recurso e nos termos do item 3.6 do Edital referente processo licitatório 
Chamada Pública nº. 02/2022 - FMDE.  

 
Na sessão do dia 26/01/2023 verificou-se que o produto Manjericão (ITEM 24) ofertado pelo proponente 
RODRIGO KERTISCHKA não demonstrou nos documentos de habilitação comprovação de aptidão para o 
fornecimento de Manjericão na forma “Orgânica”, portando restou desclassificado.  
 
Em 01/02/2023 o senhor Rodrigo Kertischka (GRUPO INFORMAL) reapresentou Certificado de Conformidade 
Orgânica em nome de Werner Heidrich Neto comprovando regularidade para fornecer o item Manjericão na 
forma orgânica. Desta forma retifica-se a classificação e julgamento do item 24 passando a vigorar com a 
seguinte classificação: 
 

ITENS 
OFERECIDOS 

DESCRIÇÃO FORNECEDOR QUANTIDADE 
OFERECIDA 

VALOR UNITÁRIO 

24 MANJERICÃO IVONEI GESSNER - TIMBÓ 100 KG - PARCIAL R$ 25,08 

24 MANJERICÃO RODRIGO KERTISCHKA 101 KG - PARCIAL R$ 32,60 

 
Declara-se vencedor RODRIGO KERTISCHKA de quantidade parcial do item 24. Mantém-se o julgamento dos 
demais itens conforme julgamento anterior.  
 
Ficam os interessados intimados do inteiro teor desta ata de retificação de julgamento da abertura do Projeto de 
Venda para, querendo apresentar recurso da retificação feita, nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993, ou 
seja, 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação desta ata no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC) ou 
desistência do mesmo. 
 
Nada mais havendo, a Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai 
assinada pelos Membros da Comissão e demais interessados presentes. 

Registre-se, publique-se, intimem-se. 
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