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ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
Ao(s) Sete dia(s) do mês de Janeiro do ano de Dois Mil e Quinze, no endereço sito a PRACA NASSIB 

NASSIF, cidade de PALMEIRA DAS MISSOES, reuniram-se, a partir das 09:00 horas, a comissão incumbida de 

dirigir e julgar o Procedimento Licitatório do(a) TOMADA DE PREÇO nº 82/2014, a fim de procederem o Julgamento 

e Classificação das propostas das licitantes habilitadas ao certame. 

 

As propostas das empresas licitantes foram as seguintes: 

 
Empresa: LUZES & DECOR LTDA - 658344 

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total 

1 20,00 unid Panela grande (Caldeirão), ABC, alumínio, c/tampa, - nº 

40, 40 cm de diâmetro, 36 cm de altura, capacidade 45 

litros. 5mm. 

283,00000 5.660,00 

2 10,00 unid Panela de pressão - alumínio, resistente, linha industrial, 

c/ válvula de silicone, cabos  

especiais (baquelite) resistente a alta temperatura e 

dispositivo de segurança, capacidade 10 litros. 

 

143,00000 1.430,00 

3 10,00 unid Panela de pressão - alumínio, resistente, linha industrial, 

c/ válvula de silicone, cabos  

especiais (baquelite) resistente a alta temperatura e 

dispositivo de segurança, capacidade  4,5 litros. 

 

34,80000 348,00 

4 20,00 unid Canecão de alumínio - nº 22, com alça, capacidade para  

6,5 litros. 

 

50,16000 1.003,20 

5 20,00 unid Caçarola reta duas pegas, c/tampa, em alumínio nº 40 

com capacidade de 26,5 litros. 3mm. 

154,50000 3.090,00 

6 20,00 unid Caçarola reta duas pegas, c/ tampa, em alumínio nº 30 

com capacidade de 9 litros. 3mm. 

83,90000 1.678,00 

7 15,00 unid Chaleira de alumínio c/tampa, capacidade 7,5 Litros, 21 

cm, Diâmetro: 26 cm, Boca: 16 cm. 

99,00000 1.485,00 

8 15,00 unid Chaleira em alumínio resistente com tampa, capacidade 5 

litros. 

76,56000 1.148,40 

9 25,00 unid Colher de arroz em inox, Comprimento aproximado de 57 

cm. 

9,30000 232,50 

10 25,00 unid Concha em inox, para sopa ou feijão -Diâmetro de 9 cm e 

30 cm de cabo. 

9,30000 232,50 

11 30,00 unid Pegador de massa em inox - resistente, medindo 

aproximadamente 20,5 cm. 

9,90000 297,00 

12 10,00 unid Escorredor de massa industrial em alumínio reforçado, 40 

cm de diâmetro de boca, 20 cm de diâmetro de fundo, 20 

cm de altura, capacidade de 11 litros, com 2 alças e pé no 

mesmo material. 

79,25000 792,50 

13 10,00 unid Frigideira, em alumínio 100% puro, pegador lateral em 

baquelite, antitérmico,  

medindo aproximadamente 36cm de diâmetro e 75mm de 

altura. 

 

66,00000 660,00 

14 15,00 unid Escumadeira em inox, reforçada, com cabo roliço de 

polipropileno (arredondado) de aproximadamente 40 cm 

de diâmetro. 

51,00000 765,00 

15 25,00 unid Faca para pão, Aço inox fio serrilhado, Cabo de 

polipropileno, aproximadamente 32,5 cm, comprimento, 

2,2cm largura 2,2 cm, altura 3,3 cm. 

11,43000 285,75 
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19 70,00 unid Bandeja plástica retangular, com pegas laterais largas que 

facilite o manuseio, dimensões aprox. 45x31x1,5cm; 

 

9,24000 646,80 

20 15,00 unid Tabua de corte de vidro temperado, Dimensões aprox. 

29,5cm x 19,5cm x 0,5cm 

10,45000 156,75 

21 35,00 unid Assadeira Retangular nº 7  em alumínio ABC. 

Comprimento: 55 cm, Largura: 38 cm, Altura: 7 cm. 

94,00000 3.290,00 

22 50,00 unid Bandejas plástico resistente, p/carne, branca, 12 litros, 

capacidade 8 kg, Comprimento 532mm, Largura  373mm, 

Altura  86 mm. 

20,10000 1.005,00 

24 40,00 unid Jarra plástica transparente, com tampa cor verde, azul ou 

branca., capacidade 3 litros, 14 cm diâmetro, 26 cm 

altura, 

10,70000 428,00 

25 500,00 unid Prato fundo em aço inox, diâmetro mínimo de 23  

cm  

 

12,54000 6.270,00 

26 250,00 unid Copo para suco p/berçário, colorido, Comprimento: 13 

cm , Largura: 7  cm, Altura: 12,5 cm , Peso: 61 g 

25,00000 6.250,00 

27 400,00 unid Copo inox com alça, capacidade para 250ml  14,60000 5.840,00 

28 400,00 unid Colher para refeição em inox - 

Comprimento aproximado de 16 cm. 

 

1,70000 680,00 

29 400,00 unid Garfo para refeição em inox - 

comprimento aproximado de 18 cm 

 

1,70000 680,00 

30 400,00 unid Faca para refeição em inox - comprimento aproximado, 

20 cm aproximadamente, serrilhada. 

3,10000 1.240,00 

31 400,00 unid Colher de sobremesa em inox, sem cabo de madeira ou 

polietileno, 15cm aproximadamente 

1,40000 560,00 

32 20,00 unid Ralador manual, com lâminas em aço inox, com 4 

diferentes opções de cortes com dentes em escala para 

melhor 

eficácia no manuseio.  

 

21,05000 421,00 

33 300,00 unid Taça para sobremesa inox, sem pé, 115x101x35 mm. 

Diametro: 10 cm. Capacidade: 0,20 L. 

 

2,55000 765,00 

35 10,00 unid Bacia plástica Extragrande, resistente, Canelada, funda, 

Capacidade 35 litros aproximadamente, cor azul, verde ou 

branca. 

28,58000 285,80 

36 20,00 unid Bacia plástica resistente, canela, funda, capacidade de 15 

litros aproximadamente, cor azul, verde ou branca. 

19,90000 398,00 

37 20,00 unid Bacia plástica resistente, canelada, capacidade de 10 litros 

aproximadamente, cor azul, verde ou branca. 

15,40000 308,00 

38 12,00 unid Açucareiro inox, capacidade aprox. 300 gr, com tampa 

presa ao recipiente e espaço para a colher, com alças, 

formato redondo. 

36,30000 435,60 

40 20,00 unid Faca para carne em inox - Faca de carne profissional 8" 

(lamina 20 cm) tipo açougueiro, cabo branco em 

polipropileno, porta arredondada 

26,10000 522,00 

41 25,00 unid Organizador material plástico resistente, cor branco 

transparente, 

Com tampa e presilhas para 

Fechamento, 20 litros 19,60x33,10x38,5 cm 

aproximadamente, p/guardar mamadeira. 

 

62,00000 1.550,00 

Total dos Produtos Cotados  50.839,80 
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Empresa: S M D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - 655536 

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total 

1 20,00 unid Panela grande (Caldeirão), ABC, alumínio, c/tampa, - nº 

40, 40 cm de diâmetro, 36 cm de altura, capacidade 45 

litros. 5mm. 

217,78000 4.355,60 

2 10,00 unid Panela de pressão - alumínio, resistente, linha industrial, 

c/ válvula de silicone, cabos  

especiais (baquelite) resistente a alta temperatura e 

dispositivo de segurança, capacidade 10 litros. 

 

98,46000 984,60 

3 10,00 unid Panela de pressão - alumínio, resistente, linha industrial, 

c/ válvula de silicone, cabos  

especiais (baquelite) resistente a alta temperatura e 

dispositivo de segurança, capacidade  4,5 litros. 

 

35,19000 351,90 

4 20,00 unid Canecão de alumínio - nº 22, com alça, capacidade para  

6,5 litros. 

 

30,85000 617,00 

5 20,00 unid Caçarola reta duas pegas, c/tampa, em alumínio nº 40 

com capacidade de 26,5 litros. 3mm. 

177,66000 3.553,20 

6 20,00 unid Caçarola reta duas pegas, c/ tampa, em alumínio nº 30 

com capacidade de 9 litros. 3mm. 

78,57000 1.571,40 

7 15,00 unid Chaleira de alumínio c/tampa, capacidade 7,5 Litros, 21 

cm, Diâmetro: 26 cm, Boca: 16 cm. 

71,46000 1.071,90 

8 15,00 unid Chaleira em alumínio resistente com tampa, capacidade 5 

litros. 

87,30000 1.309,50 

9 25,00 unid Colher de arroz em inox, Comprimento aproximado de 57 

cm. 

71,00000 1.775,00 

10 25,00 unid Concha em inox, para sopa ou feijão -Diâmetro de 9 cm e 

30 cm de cabo. 

65,32000 1.633,00 

11 30,00 unid Pegador de massa em inox - resistente, medindo 

aproximadamente 20,5 cm. 

11,64000 349,20 

12 10,00 unid Escorredor de massa industrial em alumínio reforçado, 40 

cm de diâmetro de boca, 20 cm de diâmetro de fundo, 20 

cm de altura, capacidade de 11 litros, com 2 alças e pé no 

mesmo material. 

70,08000 700,80 

13 10,00 unid Frigideira, em alumínio 100% puro, pegador lateral em 

baquelite, antitérmico,  

medindo aproximadamente 36cm de diâmetro e 75mm de 

altura. 

 

62,16000 621,60 

14 15,00 unid Escumadeira em inox, reforçada, com cabo roliço de 

polipropileno (arredondado) de aproximadamente 40 cm 

de diâmetro. 

31,20000 468,00 

15 25,00 unid Faca para pão, Aço inox fio serrilhado, Cabo de 

polipropileno, aproximadamente 32,5 cm, comprimento, 

2,2cm largura 2,2 cm, altura 3,3 cm. 

8,16000 204,00 

16 25,00 unid Peneira em aço inox, dimensões aproximadas de 

410x150x65mm 

 

69,00000 1.725,00 

17 12,00 jogo Jogo de mantimento plástico transparente, 5 peças com 

tampa, potes 1k, 2k, 3k, 4k e 5k, tampas cor verde, azul 

ou branca. 

39,80000 477,60 

18 12,00 unid Saleiro de inox com capacidade para 660gr, com tampa. 86,62000 1.039,44 

19 70,00 unid Bandeja plástica retangular, com pegas laterais largas que 

facilite o manuseio, dimensões aprox. 45x31x1,5cm; 

25,52000 1.786,40 
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20 15,00 unid Tabua de corte de vidro temperado, Dimensões aprox. 

29,5cm x 19,5cm x 0,5cm 

18,51000 277,65 

21 35,00 unid Assadeira Retangular nº 7  em alumínio ABC. 

Comprimento: 55 cm, Largura: 38 cm, Altura: 7 cm. 

85,30000 2.985,50 

22 50,00 unid Bandejas plástico resistente, p/carne, branca, 12 litros, 

capacidade 8 kg, Comprimento 532mm, Largura  373mm, 

Altura  86 mm. 

52,62000 2.631,00 

23 30,00 unid Prato refratário oval, capacidade aproximada 4 litros; 45,87000 1.376,10 

24 40,00 unid Jarra plástica transparente, com tampa cor verde, azul ou 

branca., capacidade 3 litros, 14 cm diâmetro, 26 cm 

altura, 

12,00000 480,00 

25 500,00 unid Prato fundo em aço inox, diâmetro mínimo de 23  

cm  

 

49,30000 24.650,00 

26 250,00 unid Copo para suco p/berçário, colorido, Comprimento: 13 

cm , Largura: 7  cm, Altura: 12,5 cm , Peso: 61 g 

2,97000 742,50 

27 400,00 unid Copo inox com alça, capacidade para 250ml  11,89000 4.756,00 

28 400,00 unid Colher para refeição em inox - 

Comprimento aproximado de 16 cm. 

 

1,96000 784,00 

29 400,00 unid Garfo para refeição em inox - 

comprimento aproximado de 18 cm 

 

1,96000 784,00 

30 400,00 unid Faca para refeição em inox - comprimento aproximado, 

20 cm aproximadamente, serrilhada. 

2,89000 1.156,00 

31 400,00 unid Colher de sobremesa em inox, sem cabo de madeira ou 

polietileno, 15cm aproximadamente 

1,59000 636,00 

32 20,00 unid Ralador manual, com lâminas em aço inox, com 4 

diferentes opções de cortes com dentes em escala para 

melhor 

eficácia no manuseio.  

 

49,70000 994,00 

33 300,00 unid Taça para sobremesa inox, sem pé, 115x101x35 mm. 

Diametro: 10 cm. Capacidade: 0,20 L. 

 

16,33000 4.899,00 

34 15,00 unid Escorredor de prato inox  suporte para talheres, 

capacidade mínima para 14 pratos e 08 copos, medindo 

45,5 x 40 x 17 cm. 

79,30000 1.189,50 

35 10,00 unid Bacia plástica Extragrande, resistente, Canelada, funda, 

Capacidade 35 litros aproximadamente, cor azul, verde ou 

branca. 

56,90000 569,00 

36 20,00 unid Bacia plástica resistente, canela, funda, capacidade de 15 

litros aproximadamente, cor azul, verde ou branca. 

25,30000 506,00 

37 20,00 unid Bacia plástica resistente, canelada, capacidade de 10 litros 

aproximadamente, cor azul, verde ou branca. 

18,40000 368,00 

38 12,00 unid Açucareiro inox, capacidade aprox. 300 gr, com tampa 

presa ao recipiente e espaço para a colher, com alças, 

formato redondo. 

55,38000 664,56 

39 250,00 unid Mamadeira acrílica, com capacidade para 240 ml com 

bico de silicone. 

12,77000 3.192,50 

40 20,00 unid Faca para carne em inox - Faca de carne profissional 8" 

(lamina 20 cm) tipo açougueiro, cabo branco em 

polipropileno, porta arredondada 

18,91000 378,20 

41 25,00 unid Organizador material plástico resistente, cor branco 

transparente, 

Com tampa e presilhas para 

27,30000 682,50 
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Fechamento, 20 litros 19,60x33,10x38,5 cm 

aproximadamente, p/guardar mamadeira. 

 

42 6,00 unid Ar condicionado 12.000 BTUS, quente e frio, 220 volts, 

marca de referencia Sansung, LG, Consul. 

1.591,00000 9.546,00 

Total dos Produtos Cotados  88.843,15 

 
Considerando as cotações de cada concorrente constantes acima, e levando-se em conta o critério de 

julgamento Menor Preço por Item, foram consideradas vencedoras as seguintes propostas: 

 

 
Empresa: LUZES & DECOR LTDA - 658344 

Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total 

3 10,00 unid Panela de pressão - alumínio, resistente, linha 

industrial, c/ válvula de silicone, cabos  

especiais (baquelite) resistente a alta temperatura e 

dispositivo de segurança, capacidade  4,5 litros. 

 

34,80000 348,00 

5 20,00 unid Caçarola reta duas pegas, c/tampa, em alumínio nº 40 

com capacidade de 26,5 litros. 3mm. 

154,50000 3.090,00 

8 15,00 unid Chaleira em alumínio resistente com tampa, capacidade 

5 litros. 

76,56000 1.148,40 

9 25,00 unid Colher de arroz em inox, Comprimento aproximado de 

57 cm. 

9,30000 232,50 

10 25,00 unid Concha em inox, para sopa ou feijão -Diâmetro de 9 cm 

e 30 cm de cabo. 

9,30000 232,50 

11 30,00 unid Pegador de massa em inox - resistente, medindo 

aproximadamente 20,5 cm. 

9,90000 297,00 

19 70,00 unid Bandeja plástica retangular, com pegas laterais largas 

que 

facilite o manuseio, dimensões aprox. 45x31x1,5cm; 

 

9,24000 646,80 

20 15,00 unid Tabua de corte de vidro temperado, Dimensões aprox. 

29,5cm x 19,5cm x 0,5cm 

10,45000 156,75 

22 50,00 unid Bandejas plástico resistente, p/carne, branca, 12 litros, 

capacidade 8 kg, Comprimento 532mm, Largura  

373mm, Altura  86 mm. 

20,10000 1.005,00 

24 40,00 unid Jarra plástica transparente, com tampa cor verde, azul 

ou branca., capacidade 3 litros, 14 cm diâmetro, 26 cm 

altura, 

10,70000 428,00 

25 500,00 unid Prato fundo em aço inox, diâmetro mínimo de 23  

cm  

 

12,54000 6.270,00 

28 400,00 unid Colher para refeição em inox - 

Comprimento aproximado de 16 cm. 

 

1,70000 680,00 

29 400,00 unid Garfo para refeição em inox - 

comprimento aproximado de 18 cm 

 

1,70000 680,00 

31 400,00 unid Colher de sobremesa em inox, sem cabo de madeira ou 

polietileno, 15cm aproximadamente 

1,40000 560,00 

32 20,00 unid Ralador manual, com lâminas em aço inox, com 4 

diferentes opções de cortes com dentes em escala para 

melhor 

eficácia no manuseio.  

 

21,05000 421,00 

33 300,00 unid Taça para sobremesa inox, sem pé, 115x101x35 mm. 2,55000 765,00 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões 
Comissão Permanente de Licitações 

Ata julgamentoTP 082-14 Utensilios para EMEI.doc Página 6 de 7 

Diametro: 10 cm. Capacidade: 0,20 L. 

 

35 10,00 unid Bacia plástica Extragrande, resistente, Canelada, funda, 

Capacidade 35 litros aproximadamente, cor azul, verde 

ou branca. 

28,58000 285,80 

36 20,00 unid Bacia plástica resistente, canela, funda, capacidade de 

15 litros aproximadamente, cor azul, verde ou branca. 

19,90000 398,00 

37 20,00 unid Bacia plástica resistente, canelada, capacidade de 10 

litros aproximadamente, cor azul, verde ou branca. 

15,40000 308,00 

38 12,00 unid Açucareiro inox, capacidade aprox. 300 gr, com tampa 

presa ao recipiente e espaço para a colher, com alças, 

formato redondo. 

36,30000 435,60 

Total dos Produtos  18.388,35 

 
Empresa: S M D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - 655536 

Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total 

1 20,00 unid Panela grande (Caldeirão), ABC, alumínio, c/tampa, - 

nº 40, 40 cm de diâmetro, 36 cm de altura, capacidade 

45 litros. 5mm. 

217,78000 4.355,60 

2 10,00 unid Panela de pressão - alumínio, resistente, linha 

industrial, c/ válvula de silicone, cabos  

especiais (baquelite) resistente a alta temperatura e 

dispositivo de segurança, capacidade 10 litros. 

 

98,46000 984,60 

4 20,00 unid Canecão de alumínio - nº 22, com alça, capacidade para  

6,5 litros. 

 

30,85000 617,00 

6 20,00 unid Caçarola reta duas pegas, c/ tampa, em alumínio nº 30 

com capacidade de 9 litros. 3mm. 

78,57000 1.571,40 

7 15,00 unid Chaleira de alumínio c/tampa, capacidade 7,5 Litros, 21 

cm, Diâmetro: 26 cm, Boca: 16 cm. 

71,46000 1.071,90 

12 10,00 unid Escorredor de massa industrial em alumínio reforçado, 

40 cm de diâmetro de boca, 20 cm de diâmetro de 

fundo, 20 cm de altura, capacidade de 11 litros, com 2 

alças e pé no mesmo material. 

70,08000 700,80 

13 10,00 unid Frigideira, em alumínio 100% puro, pegador lateral em 

baquelite, antitérmico,  

medindo aproximadamente 36cm de diâmetro e 75mm 

de altura. 

 

62,16000 621,60 

14 15,00 unid Escumadeira em inox, reforçada, com cabo roliço de 

polipropileno (arredondado) de aproximadamente 40 

cm de diâmetro. 

31,20000 468,00 

15 25,00 unid Faca para pão, Aço inox fio serrilhado, Cabo de 

polipropileno, aproximadamente 32,5 cm, 

comprimento, 2,2cm largura 2,2 cm, altura 3,3 cm. 

8,16000 204,00 

16 25,00 unid Peneira em aço inox, dimensões aproximadas de 

410x150x65mm 

 

69,00000 1.725,00 

17 12,00 jogo Jogo de mantimento plástico transparente, 5 peças com 

tampa, potes 1k, 2k, 3k, 4k e 5k, tampas cor verde, azul 

ou branca. 

39,80000 477,60 

18 12,00 unid Saleiro de inox com capacidade para 660gr, com 

tampa. 

86,62000 1.039,44 

21 35,00 unid Assadeira Retangular nº 7  em alumínio ABC. 

Comprimento: 55 cm, Largura: 38 cm, Altura: 7 cm. 

85,30000 2.985,50 

23 30,00 unid Prato refratário oval, capacidade aproximada 4 litros; 45,87000 1.376,10 
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26 250,00 unid Copo para suco p/berçário, colorido, Comprimento: 13 

cm , Largura: 7  cm, Altura: 12,5 cm , Peso: 61 g 

2,97000 742,50 

27 400,00 unid Copo inox com alça, capacidade para 250ml  11,89000 4.756,00 

30 400,00 unid Faca para refeição em inox - comprimento aproximado, 

20 cm aproximadamente, serrilhada. 

2,89000 1.156,00 

34 15,00 unid Escorredor de prato inox  suporte para talheres, 

capacidade mínima para 14 pratos e 08 copos, medindo 

45,5 x 40 x 17 cm. 

79,30000 1.189,50 

39 250,00 unid Mamadeira acrílica, com capacidade para 240 ml com 

bico de silicone. 

12,77000 3.192,50 

40 20,00 unid Faca para carne em inox - Faca de carne profissional 8" 

(lamina 20 cm) tipo açougueiro, cabo branco em 

polipropileno, porta arredondada 

18,91000 378,20 

41 25,00 unid Organizador material plástico resistente, cor branco 

transparente, 

Com tampa e presilhas para 

Fechamento, 20 litros 19,60x33,10x38,5 cm 

aproximadamente, p/guardar mamadeira. 

 

27,30000 682,50 

42 6,00 unid Ar condicionado 12.000 BTUS, quente e frio, 220 

volts, marca de referencia Sansung, LG, Consul. 

1.591,00000 9.546,00 

Total dos Produtos  39.841,74 

 
A Comissão Julgadora, decidiu pela desclassificação da proposta da empresa Aline de Oliveira Souza - EPP, 

por sua proposta não atender as exigências editalícias, pois a proposta financeira deveria estar preenchida de acordo 

com o previsto no Edital, item 7, com seus subitens que diz: 7. DA PROPOSTA: 7.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela 

Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser preenchida em formulário padronizado de proposta, disponível em arquivo XML (EXtensible 
Markup Language). Este arquivo contém os itens que estão sendo licitados, para que os proponentes interessados realizem o download, devendo ser 

utilizado, obrigatoriamente, no aplicativo “Digifred Proposta”, para digitação de valores propostos, sendo que no item que gerar dúvida, será 

DESCLASSIFICADO; 7.2. A proposta financeira, preenchida eletronicamente, através do aplicativo "Digifred Proposta" deverá ter o seu arquivo 
XML salvo e entregue, em mídia CD-R ou DVD-R e impressa, carimbada e assinada. A Proposta Financeira impressa deverá conter as mesmas 

informações da mídia (CD-R ou DVD-R), ambos dentro do envelope conforme requisito do item 4.4.; 7.3. Deverá cada licitante acondicionar 
adequadamente a sua mídia, sendo que o Município não se responsabilizará por danos ou defeitos nas referidas mídias, por acondicionamento 

errôneo por parte do licitante; 7.4. Não serão enviados/recebidos arquivos e/ou aplicativo de forma diversa da constante do presente Edital. Essa 

licitante apresentou sua proposta fora do aplicativo "Digifred Proposta", já que a proposta impressa não contempla, pois 

aparentemente é um arquivo "doc" e a proposta em mídia não pode ser aberta, por isso, demonstramos as diferenças nas 

figuras 1, 2 e 3 do anexo desta ata. 

 

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela 

Comissão. 
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