ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

Nr.: 22/2019 - DL

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

22/2019
1161/2019
19/03/2019

Folha: 1/6

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Chamada Pública para a aquisição de merenda escolar da Agricultura Familiar, credenciamento de fornecedores de gêneros
alimentícios para alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº 11.947, de 16 junho de 2009 e Resolução nº 04/2015 .

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.
Ao(s) 9 de Abril de 2019, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES
, reuniram-se os
membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 002/2019, para julgamento das propostas de preço das proponentes
habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 1161/2019, Licitação nº 22/2019 - DL, na modalidade
de Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços.
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:

Parecer da Comissão: A Comissão Julgadora considerou habilitadas ao credenciamento todos os fornecedores participantes do Certame

pois estes declararam inteira submissão ao edital e aceitaram a condição de fornecer os produtos por preço
determinado pelo Município de Palmeira das Missões/RS; confome legislação da Chamada Pública para aquisição de
gêneros alimentícios da Merenda Escolar pela Agricultura Familiar.

Participante:
Item
4

15

22

25

12089 - SOLANGE RIBEIRO DOS SANTOS
Especificação

Bolacha caseira, embalagem de 1 Kg, sem corantes
artificiais e sem gordura trans. Acondicionadas em
embalagens plásticas atóxicas devidamente fechadas e
constando rótulo com nome do produtor, ingredientes, data
de fabricação e prazo de validade.
Pão de milho - pão feito à base de farinha de milho,
devendo ser fatiado, cada fatia pesando cerca de 50g,
isento de conservantes, bolores e qualquer substância
estranha, bem assado, embalado individualmente,
contendo data de fabricação e prazo de validade.
Biscoito tipo mignon - crocante, sem tempero e corantes
artificiais, apresentado em embalagens plástica de 500 g.
Produzido com materia -prima de primeira qualidade.
Devem estar íntegros (inteiros), cor, odor e sabor
característico, livre de sujidades e quaisquer outros
materiais não pertencentes ao alimento. serão rejeitados
biscoitos mal assados, queimados e de cararcterísticas
organolépticas anormais.
Massa para mini-pizza. Composta de farinha de trigo
enriquecida com ferro. Unidades de aproximadamente
10cm de diâmetro e 30g de massa, pré-assada, contendo
rótulo e data de fabricação e validade.

Un.Med. Qtde Cotada

Marca

Desconto

Preço Unitário

Kg

903,00

0,0000

18,79

16.967,37

Kg

917,00

0,0000

11,90

10.912,30

Kg

144,00

0,0000

19,86

2.859,84

8.540,00

0,0000

1,04

8.881,60

UND

Total do Participante -------->
Participante:
Item
1
3
5
6
16
19

Preço Total

______________________
39.621,11

20509 - MARCIA SIMONE WOUTERS SILVA

Especificação
Alface lisa ou crespa, nova, folhas íntegras, de 1°
qualidade, isento de excesso de sujidades parasitas e
larvas.
Beterraba, tamanho médio. Boa qualidade, sem folhas,
casca sã, sem rupturas.
Brócolis híbrido, novo, de 1° qualidade, sem folhas, com
floretes sadios, sem partes estragadas, isentos de larvas e
parasitas.
Couve-flor, nova, de 1° qualidade, sem folhas, com floretes
sadios, sem partes estragadas, isento de larvas e
parasitas.
Repolho verde nove, de 1° qualidade, sem rupturas, isento
de larvas e parasitas, unidade com peso médio entre 1 e 3
kg.
Tempero verde (Salsinha e cebolinha), novo, de 1°
qualidade, folhas verdes e sem rupturas, isentos de larvas
e parasitas, maços de 350 gramas.

Un.Med. Qtde Cotada
UND

Marca

Desconto

Preço Unitário

Preço Total

1.185,00

0,0000

1,94

2.298,90

Kg

485,00

0,0000

3,82

1.852,70

Kg

406,00

0,0000

6,18

2.509,08

Kg

440,00

0,0000

7,70

3.388,00

Kg

684,00

0,0000

2,64

1.805,76

UND

536,00

0,0000

2,19

1.173,84

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

Nr.: 22/2019 - DL

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
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Processo Administrativo:
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22/2019
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Folha: 2/6

Participante:

20509 - MARCIA SIMONE WOUTERS SILVA

Item

Especificação

26

Moranga cabotiá, de 1° qualidade, madura, tamanho médio,
intacta, casca dura, firme, sem partes moles, sã, sem
rupturas.

Un.Med. Qtde Cotada
Kg

Marca

70,00

Desconto
0,0000

Preço Unitário
3,08

Total do Participante -------->
Participante:

Especificação

20

Pão de Forma, superfície lisa macia e brilhante, não
quebradiço, miolo consistente, sedoso e macio tipo
tradicional, peça fatiada contendo em media 22 fatias,
composto de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, leite
sal reforçado, água, fermento biológico, embalado em saco
polietileno atóxico, pensado entre 400 e 500 gramas,
validade mínima de 9 dias a contar da data de entrega.

Un.Med. Qtde Cotada
Kg
1.022,00

Marca

Desconto Preço Unitário
11,77
0,0000

Total do Participante -------->

Frango coxa e sobrecoxa, congelado, acdondicionado em
embalagem plástica e flexível, atóxica, sem dorso,
resistente, em pacotes com peso médio de 1 Kg, com
rótulo contendo a identificação da empresa, registro no SIF
ou CISPOA ou SIM e identificação do tipo de carne, com
data de fabricação e validade. Acondicionadas e
transportadas conforme legislação.

8

Un.Med. Qtde Cotada
Kg
4.771,00

Marca

Desconto Preço Unitário
6,43
0,0000

Total do Participante -------->
Participante:
Item
18

Un.Med. Qtde Cotada
LT

Marca

222,00

Desconto
0,0000

Preço Unitário
10,38

Total do Participante -------->
Item
13

Un.Med. Qtde Cotada
Kg

Marca

744,00

Desconto
0,0000

Preço Unitário
11,56

Total do Participante -------->
Item
4

7

Preço Total
12.028,94

______________________
12.028,94

Preço Total
30.677,53

______________________
30.677,53

Preço Total
2.304,36

______________________
2.304,36

23607 - ELIETE SCHENKEL BART e VANESSA BARTH CPF 024677790

Especificação
Pão sovado tipo cachorro-quente, unidade de 50g,
acondicionado em embalagens plásticas atóxicas
devidamente fechadas e constando rótulo com nome do
produtor, ingredientes, data de fabricação e prazo de
validade.

Participante:

13.243,88

23606 - GENESIO PEDRO DE MARCO

Especificação
Suco de uva natural integral pasteurizado, garrafas de
vidro, sem adição de água, nem adição de açucar, não
alcoólico e não fermentado, 100% natural. Sem
necessidade de refrigeração para estocagem. Deverá ser
entregue em caixas de papelão resistente com até 6
garrafões. Deverão constar na embalagem instruções de
preparo e conservação, data de fabricação, informação
nutricional e prazo de validade. Deverá estar inscrito no
Ministério da Agricultura. Data de fabricação máxima de 30
dias e prazo de validade mínima de 12 meses.

Participante:

______________________

23512 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Especificação

Item

215,60

23457 - DANIELA JULIA BARICHELLO

Item

Participante:

Preço Total

Preço Total
8.600,64

______________________
8.600,64

653047 - ENEIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Especificação
Bolacha caseira, embalagem de 1 Kg, sem corantes
artificiais e sem gordura trans. Acondicionadas em
embalagens plásticas atóxicas devidamente fechadas e
constando rótulo com nome do produtor, ingredientes, data
de fabricação e prazo de validade.
Cuca sem recheio, acondicionadas em embalagens
plásticas atóxicas devidamente fechadas e constando
rótulo com nome do produtor, ingredientes, data de
fabricação e prazo de validade. Unidade média de 800
gramas.

Un.Med. Qtde Cotada
Kg

903,00

Kg

148,00

Marca

Desconto

Preço Unitário

Preço Total

0,0000

18,79

16.967,37

0,0000

13,57

2.008,36

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

Nr.: 22/2019 - DL

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
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Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

22/2019
1161/2019
19/03/2019

Folha: 3/6

Participante:

653047 - ENEIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Un.Med. Qtde Cotada
Item
Especificação
Pão
Integral
fatiado,
fatia
média
de
50g,
acondicionados
em
12
Kg
200,00
embalagens plásticas atóxicas devidamente fechadas e
constando rótulo com nome do produtor, ingredientes, data
de fabricação e prazo de validade.
13 Pão sovado tipo cachorro-quente, unidade de 50g,
Kg
1.300,00
acondicionado em embalagens plásticas atóxicas
devidamente fechadas e constando rótulo com nome do
produtor, ingredientes, data de fabricação e prazo de
validade.
20 Pão de Forma, superfície lisa macia e brilhante, não
Kg
1.022,00
quebradiço, miolo consistente, sedoso e macio tipo
tradicional, peça fatiada contendo em media 22 fatias,
composto de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, leite
sal reforçado, água, fermento biológico, embalado em saco
polietileno atóxico, pensado entre 400 e 500 gramas,
validade mínima de 9 dias a contar da data de entrega.
22

24

Biscoito tipo mignon - crocante, sem tempero e corantes
artificiais, apresentado em embalagens plástica de 500 g.
Produzido com materia -prima de primeira qualidade.
Devem estar íntegros (inteiros), cor, odor e sabor
característico, livre de sujidades e quaisquer outros
materiais não pertencentes ao alimento. serão rejeitados
biscoitos mal assados, queimados e de cararcterísticas
organolépticas anormais.
Massa caseira, congelada, tipo macarrão, embalagem
plástica e transparente, com prazo de validade no rótulo.
Pacote de 500 gramas.

Marca

Desconto Preço Unitário
14,11
0,0000

Preço Total
2.822,00

0,0000

11,56

15.028,00

0,0000

11,77

12.028,94

Kg

143,00

0,0000

19,86

2.839,98

Kg

300,00

0,0000

16,19

4.857,00

Total do Participante -------->
Participante:
Item
1
5
6
16
19

Un.Med. Qtde Cotada
UND

Marca

Desconto

Preço Unitário

1
19

Preço Total

1.185,00

0,0000

1,94

2.298,90

Kg

406,00

0,0000

6,18

2.509,08

Kg

438,00

0,0000

7,70

3.372,60

Kg

684,00

0,0000

2,64

1.805,76

UND

536,00

0,0000

2,19

1.173,84

Total do Participante -------->
Item

56.551,65

653105 - ANTONIO CLESSIO DE SOUZA NUNES

Especificação
Alface lisa ou crespa, nova, folhas íntegras, de 1°
qualidade, isento de excesso de sujidades parasitas e
larvas.
Brócolis híbrido, novo, de 1° qualidade, sem folhas, com
floretes sadios, sem partes estragadas, isentos de larvas e
parasitas.
Couve-flor, nova, de 1° qualidade, sem folhas, com floretes
sadios, sem partes estragadas, isento de larvas e
parasitas.
Repolho verde nove, de 1° qualidade, sem rupturas, isento
de larvas e parasitas, unidade com peso médio entre 1 e 3
kg.
Tempero verde (Salsinha e cebolinha), novo, de 1°
qualidade, folhas verdes e sem rupturas, isentos de larvas
e parasitas, maços de 350 gramas.

Participante:

______________________

______________________
11.160,18

658357 - RAFAELA POLIDORO KRAUZER

Especificação
Alface lisa ou crespa, nova, folhas íntegras, de 1°
qualidade, isento de excesso de sujidades parasitas e
larvas.
Tempero verde (Salsinha e cebolinha), novo, de 1°
qualidade, folhas verdes e sem rupturas, isentos de larvas
e parasitas, maços de 350 gramas.

Un.Med. Qtde Cotada

Marca

Desconto

Preço Unitário

Preço Total

UND

1.185,00

0,0000

1,94

2.298,90

UND

537,00

0,0000

2,19

1.176,03

Total do Participante -------->

______________________
3.474,93

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

Nr.: 22/2019 - DL

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

22/2019
1161/2019
19/03/2019

Folha: 4/6

Participante:

659560 - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AM

Item

Especificação

17

Suco de laranja natural integral, garrafas de vidro, sem
adição de água, nem adição de açucar, não alcoólico e não
fermentado, 100% natural. Sem necessidade de
refrigeração para estocagem. Deverá ser entregue em
caixas de papelão resistente com até 6 garrafões. Deverão
constar na embalagem instruções de preparo e
conservação, data de fabricação, informação nutricional e
prazo de validade. Deverá estar inscrito no Ministério da
Agricultura. Data de fabricação máxima de 30 dias e prazo
de validade mínima de 8 meses.
Suco de uva natural integral pasteurizado, garrafas de
vidro, sem adição de água, nem adição de açucar, não
alcoólico e não fermentado, 100% natural. Sem
necessidade de refrigeração para estocagem. Deverá ser
entregue em caixas de papelão resistente com até 6
garrafões. Deverão constar na embalagem instruções de
preparo e conservação, data de fabricação, informação
nutricional e prazo de validade. Deverá estar inscrito no
Ministério da Agricultura. Data de fabricação máxima de 30
dias e prazo de validade mínima de 12 meses.

18

Un.Med. Qtde Cotada

Marca

Desconto

Preço Unitário

LT

445,00

0,0000

9,91

4.409,95

LT

222,00

0,0000

10,38

2.304,36

Total do Participante -------->
Participante:
Item
7

9

11
12
17

18

Preço Total

______________________
6.714,31

659662 - COOPERATIVA DA PRODUCAO DOS AGRICULTORES FAMILIARE

Especificação
Cuca sem recheio, acondicionadas em embalagens
plásticas atóxicas devidamente fechadas e constando
rótulo com nome do produtor, ingredientes, data de
fabricação e prazo de validade. Unidade média de 800
gramas.

Geléia de Frutas (do tipo schimier) com polpa da fruta
conforme a safra, nos sabores abacaxi, banana, figo,
goiaba, maça, morango, pêssego e uva, vidro de 700g,
deve constar na embalagem a data de fabricação e prazo
de validade de no mínimo 12 meses, deve seguir a
legislação de rotulagens.
Mandioca descascada congelada, tamanhos uniformes,
acondicionada em embalagem plástica, atóxica pacote de
1Kg ou 2Kg, em condições higiênicas conforme vigilância
sanitária, isenta de sujidades ou corpos estranhos.
Pão Integral fatiado, fatia média de 50g, acondicionados em
embalagens plásticas atóxicas devidamente fechadas e
constando rótulo com nome do produtor, ingredientes, data
de fabricação e prazo de validade.
Suco de laranja natural integral, garrafas de vidro, sem
adição de água, nem adição de açucar, não alcoólico e não
fermentado, 100% natural. Sem necessidade de
refrigeração para estocagem. Deverá ser entregue em
caixas de papelão resistente com até 6 garrafões. Deverão
constar na embalagem instruções de preparo e
conservação, data de fabricação, informação nutricional e
prazo de validade. Deverá estar inscrito no Ministério da
Agricultura. Data de fabricação máxima de 30 dias e prazo
de validade mínima de 8 meses.
Suco de uva natural integral pasteurizado, garrafas de
vidro, sem adição de água, nem adição de açucar, não
alcoólico e não fermentado, 100% natural. Sem
necessidade de refrigeração para estocagem. Deverá ser
entregue em caixas de papelão resistente com até 6
garrafões. Deverão constar na embalagem instruções de
preparo e conservação, data de fabricação, informação
nutricional e prazo de validade. Deverá estar inscrito no
Ministério da Agricultura. Data de fabricação máxima de 30
dias e prazo de validade mínima de 12 meses.

Un.Med. Qtde Cotada

Marca

Desconto

Preço Unitário

Preço Total

Kg

964,00

0,0000

13,57

13.081,48

Kg

336,00

0,0000

14,50

4.872,00

Kg

1.120,00

0,0000

5,54

6.204,80

Kg

712,00

0,0000

14,11

10.046,32

LT

445,00

0,0000

9,91

4.409,95

LT

222,00

0,0000

10,38

2.304,36

Total do Participante -------->

______________________
40.918,91

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES
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Data do Processo:

22/2019
1161/2019
19/03/2019

Folha: 5/6

Participante:

659663 - MARCELO DA SILVA SILVEIRA

Item
Especificação
Massa
caseira,
congelada,
tipo macarrão, embalagem
24

plástica e transparente, com prazo de validade no rótulo.
Pacote de 500 gramas.

Un.Med. Qtde Cotada
Kg

Marca

134,00

Desconto
0,0000

Preço Unitário
16,19

Total do Participante -------->
Participante:
Item
1
3
5
6
16
19
23
26

Marca

Desconto

17

18

2.169,46

Preço Unitário

Preço Total

1,94

2.298,90

0,0000

3,82

1.852,70

0,0000

6,18

2.509,08

0,0000

7,70

3.372,60

0,0000

2,64

1.800,48

0,0000

2,19

1.173,84

0,0000
0,0000

2,97
3,08

712,80
215,60

______________________
13.936,00

660018 - BALDUINO TOLOTTI

Especificação
Un.Med. Qtde Cotada
Suco de laranja natural integral, garrafas de vidro, sem
LT
445,00
adição de água, nem adição de açucar, não alcoólico e não
fermentado, 100% natural. Sem necessidade de
refrigeração para estocagem. Deverá ser entregue em
caixas de papelão resistente com até 6 garrafões. Deverão
constar na embalagem instruções de preparo e
conservação, data de fabricação, informação nutricional e
prazo de validade. Deverá estar inscrito no Ministério da
Agricultura. Data de fabricação máxima de 30 dias e prazo
de validade mínima de 8 meses.
Suco de uva natural integral pasteurizado, garrafas de
LT
222,00
vidro, sem adição de água, nem adição de açucar, não
alcoólico e não fermentado, 100% natural. Sem
necessidade de refrigeração para estocagem. Deverá ser
entregue em caixas de papelão resistente com até 6
garrafões. Deverão constar na embalagem instruções de
preparo e conservação, data de fabricação, informação
nutricional e prazo de validade. Deverá estar inscrito no
Ministério da Agricultura. Data de fabricação máxima de 30
dias e prazo de validade mínima de 12 meses.

Marca

Desconto

Preço Unitário

Preço Total

0,0000

9,91

4.409,95

0,0000

10,38

2.304,36

Total do Participante -------->
Participante:

______________________

0,0000

Total do Participante -------->
Item

2.169,46

660015 - TIAGO HENSEL

Especificação
Un.Med. Qtde Cotada
Alface lisa ou crespa, nova, folhas íntegras, de 1°
UND
1.185,00
qualidade, isento de excesso de sujidades parasitas e
larvas.
Beterraba, tamanho médio. Boa qualidade, sem folhas,
Kg
485,00
casca sã, sem rupturas.
Brócolis híbrido, novo, de 1° qualidade, sem folhas, com
Kg
406,00
floretes sadios, sem partes estragadas, isentos de larvas e
parasitas.
Couve-flor, nova, de 1° qualidade, sem folhas, com floretes
Kg
438,00
sadios, sem partes estragadas, isento de larvas e
parasitas.
Repolho verde nove, de 1° qualidade, sem rupturas, isento
Kg
682,00
de larvas e parasitas, unidade com peso médio entre 1 e 3
kg.
Tempero verde (Salsinha e cebolinha), novo, de 1°
UND
536,00
qualidade, folhas verdes e sem rupturas, isentos de larvas
e parasitas, maços de 350 gramas.
Cebola, nova, de 1° qualidade, sem partes estragadas.
Kg
240,00
Moranga cabotiá, de 1° qualidade, madura, tamanho médio,
Kg
70,00
intacta, casca dura, firme, sem partes moles, sã, sem
rupturas.

Participante:

Preço Total

______________________
6.714,31

660264 - COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA

Item

Especificação

2

Bebida Láctea Fermentada, deverá apresentar rotulagem
contendo: carimbo oficial de inspeção, lista de ingredientes,
composição nutricional, identificação da empresa e do lote,
data de fabricação e prazo de validade, assim como demais
informações obrigatórias, conforme legislação vigente. O
produto deverá ser entregue em embalagem de 1 litro, nos
sabores de morango, salada de frutas e pêssego. Com
registro no Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA.
Acondicionadas e transportadas conforme legislação.

Un.Med. Qtde Cotada

LT

5.890,00

Marca

Desconto

0,0000

Preço Unitário

3,55

Preço Total

20.909,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

Nr.: 22/2019 - DL

CNPJ: 88.541.354/0001-94
PRAÇA NASSIB NASSIF
C.E.P.: 98300-000 - Palmeira das Missões - RS

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

22/2019
1161/2019
19/03/2019

Folha: 6/6

Participante:
Item

660264 - COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA
Especificação

Un.Med. Qtde Cotada

Leite Integral UHT, deve constar na embalagem data de

10

fabricação e prazo de validade de no mínimo 3 (três)
meses, com registro no Ministério da Agricultura.,
SIF/DIPOA.
Suco de uva natural integral pasteurizado, garrafas de
vidro, sem adição de água, nem adição de açucar, não
alcoólico e não fermentado, 100% natural. Sem
necessidade de refrigeração para estocagem. Deverá ser
entregue em caixas de papelão resistente com até 6
garrafões. Deverão constar na embalagem instruções de
preparo e conservação, data de fabricação, informação
nutricional e prazo de validade. Deverá estar inscrito no
Ministério da Agricultura. Data de fabricação máxima de 30
dias e prazo de validade mínima de 12 meses.
Batata doce, in natura de boa qualidade, nova, 1°
qualidade, tamanho grande, sem brotos, limpo e sem
machucados.
Tomate, tamanho e grau de maturação médios. Boa
qualidade, com casca sã, sem rupturas.

18

21
28

Marca

Desconto

Preço Unitário

LT

16.320,00

0,0000

2,71

44.227,20

LT

225,00

0,0000

10,38

2.335,50

Kg

300,00

0,0000

3,62

1.086,00

Kg

450,00

0,0000

5,04

2.268,00

Total do Participante -------->
Participante:
Item
18

Preço Total

______________________
70.826,20

660267 - Vagner Martinelli de Marco

Especificação
Suco de uva natural integral pasteurizado, garrafas de
vidro, sem adição de água, nem adição de açucar, não
alcoólico e não fermentado, 100% natural. Sem
necessidade de refrigeração para estocagem. Deverá ser
entregue em caixas de papelão resistente com até 6
garrafões. Deverão constar na embalagem instruções de
preparo e conservação, data de fabricação, informação
nutricional e prazo de validade. Deverá estar inscrito no
Ministério da Agricultura. Data de fabricação máxima de 30
dias e prazo de validade mínima de 12 meses.

Un.Med. Qtde Cotada
LT

Marca

Desconto

222,00

Preço Unitário

0,0000

Preço Total

10,38

Total do Participante -------->
Total Geral ---------------------->

2.304,36

______________________
2.304,36

321.246,77

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.
Palmeira das Missões, 9 de Abril de 2019

COMISSÃO:
CARINA DA SILVA MAFALDA

- ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

TIAGO GUTLER ZAMBIASI

- ........................................ - VICE-PRESIDENTE

ANDREA BORGES MARTINS

- ........................................ - SECRETÁRIA

ROGÉRIA MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA ROSA - ........................................ - 1ª SUBSTITUTA
JOÃO BATISTA LIMA DE SOUZA

- ........................................ - 2º SUBSTITUTO

MÔNICA DA SILVA ALMEIDA

- ........................................ - 3ª SUBSTITUTA

