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Processo Administrativo:

Processo de Licitação:
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Nr.:  62/2020 - DL

62/2020

2433/2020

24/06/2020

Folha:  1/4

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 21 de Julho de 2020, 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  20/2020, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes

habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  2433/2020, Licitação nº 62/2020 - 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:

 Chamada Pública para  aquisição de merenda escolar da Agricultura Familiar, credenciamento de fornecedores de gêneros alimentícios

para a alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009  e Resolução nº 06 de 2020.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão:

Na fase de análise das propostas (Projetos de Venda) as divisões das quantidades dos produtos foram realizadas

conforme determina a Lei supra citada, a qual estabelece as prioridades no fornecimento dos produtos. Houve empate

no item 17 suco de laranja, onde este item foi dividido em quantidades iguais para os fornecedores Tolotti & Cia LTDA

e Cooperativa da Produção dos Agricultores Familiares de Sarandi e Região (COOPAFS). No item 04 - Bolacha

caseira, na divisão entre os fornecedores locais, observou-se que os valores ultrapassavam suas respectivas DAPs,

assim foram repassados 05 kg para a Cooperativa da Produção dos Agricultores Familiares de Sarandi e Região

(COOPAFS). A quantidade cotada para o item 05 - Biscoito mignon foi de 387 kg apenas pela fornecedora Enéia de

Fátma Rodrigues de Oliveira e a quantidade solicitada no Edital era de 528 kg, desta forma, foi adquirido somente a

quantidade cotada pelo referido fornecedor. Os fornecedores que cotaram e não foram credenciados para nenhum

item, não se enquadraram nos critérios pré-definidos na legislação já mencionada. Os fornecedores que foram

credenciados e seus respectivos itens seguem abaixo:

Item

Participante:

Especificação

12089

-

SOLANGE RIBEIRO DOS SANTOS

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

4

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.

Kg 661,00  

0,0000

17,17    11.349,37   

26

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.

UND 5.760,00  

0,0000

1,50    8.640,00   

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

19.989,37   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

20509

-

MARCIA SIMONE WOUTERS SILVA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1

Alface lisa ou crespa, nova, folhas íntegras, de 1°

qualidade, isento de excesso de sujidades parasitas e

larvas.

UND 1.310,00  

0,0000

2,56    3.353,60   

6

Brócolis híbrido, novo, de 1° qualidade, sem folhas, com

floretes sadios, sem partes estragadas, isentos de larvas e

parasitas.

Kg 830,00  

0,0000

5,92    4.913,60   

7

Couve-flor, nova, de 1° qualidade, sem folhas, com floretes

sadios, sem partes estragadas, isento de larvas e

parasitas.

Kg 860,00  

0,0000

5,41    4.652,60   

16

Repolho verde nove, de 1° qualidade, sem rupturas, isento

de larvas e parasitas, unidade com peso médio entre 1 e 3

kg.

Kg 790,00  

0,0000

3,84    3.033,60   

19

Tempero verde (Salsinha e cebolinha), novo, de 1°

qualidade, folhas verdes e sem rupturas, isentos de larvas

e parasitas, maços de 350 gramas.

UND 700,00  

0,0000

2,39    1.673,00   

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

17.626,40   

_________________________
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Item

Participante:

Especificação

23512

-

COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

20

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.

Kg 3.432,00  

0,0000

6,77    23.234,64   

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

23.234,64   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

653047

-

ENEIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

4

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.

Kg 394,00  

0,0000

17,17    6.764,98   

5

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.

Kg 387,00  

0,0000

16,86    6.524,82   

8

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.

Kg 780,00  

0,0000

14,92    11.637,60   

12

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.

Kg 624,00  

0,0000

13,57    8.467,68   

13

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.

Kg 1.360,00  

0,0000

12,72    17.299,20   

14

Pão caseiro fatiado: Com superfície lisa, macia, não

quebradiça, miolo consistente e macio, fatias de 50g cada.

acondicionado em embalagem atóxica transparente,

resistente, com especificações do produto, data de

fabricação e data de validade. serão rejeitados os pães mal

assados, queimados, duros ou secos e de caracteres

organolépticos anormais.

UND 1.192,00  

0,0000

13,22    15.758,24   

15

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.

Kg 685,00  

0,0000

12,86    8.809,10   

24

Massa caseira, congelada, tipo macarrão, embalagem

plástica e transparente, com prazo de validade no rótulo.

Pacote de 500 gramas.

Kg 310,00  

0,0000

15,12    4.687,20   

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

79.948,82   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

658357

-

RAFAELA POLIDORO KRAUZER 

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1

Alface lisa ou crespa, nova, folhas íntegras, de 1°

qualidade, isento de excesso de sujidades parasitas e

larvas.

UND 1.310,00  

0,0000

2,56    3.353,60   

19

Tempero verde (Salsinha e cebolinha), novo, de 1°

qualidade, folhas verdes e sem rupturas, isentos de larvas

e parasitas, maços de 350 gramas.

UND 700,00  

0,0000

2,39    1.673,00   

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

5.026,60   

_________________________
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Item

Participante:

Especificação

659662

-

COOPERATIVA DA PRODUCAO DOS AGRICULTORES FAMILIARE

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

3

Beterraba, tamanho médio. Boa qualidade, sem folhas,

casca sã, sem rupturas.

Kg 728,00  

0,0000

3,70    2.693,60   

4

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.

Kg 5,00  

0,0000

17,17    85,85   

9

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.

Kg 348,00  

0,0000

14,48    5.039,04   

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.

LT 800,00  

0,0000

11,15    8.920,00   

21

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.

Kg 730,00  

0,0000

5,53    4.036,90   

22

Batata doce, in natura de boa qualidade, nova, 1°

qualidade, tamanho grande, sem brotos, limpo e sem

machucados.

Kg 232,00  

0,0000

3,32    770,24   

23

Cebola, nova, de 1° qualidade, sem partes estragadas.

Kg 160,00  

0,0000

4,09    654,40   

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

22.200,03   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

659663

-

MARCELO DA SILVA SILVEIRA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

25

Massa Tipo Capeletti: Pronta, congelada, sabor recheio

frango ou carne, embalagem de 1 Kg, que deve conter

externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, data de validade, quantidade do

produto. Deve constar na embalagem informações

conforme legislação vigente. O prazo de validade, que deve

estar claramente expresso na embalagem do produto,

deverá ser de, no mínimo, 30 dias e a data do

embalamento não superior a 10 dias.

UND 195,00  

0,0000

26,46    5.159,70   

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

5.159,70   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

660018

-

BALDUINO TOLOTTI

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

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.

LT 800,00  

0,0000

11,15    8.920,00   

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

8.920,00   

_________________________
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Item

Participante:

Especificação

660264

-

COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

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.

LT 4.536,00  

0,0000

4,03    18.280,08   

10

Doce de leite pastoso, ótima qualidade, produzido de forma

artesanal com insumos naturais, isento de insetos,

sujidades ou corpos estranhos, embalagem lacrada e com

indicação do peso, data de validade e ingredientes

descritos. Apresentando garantia e consistência adequada,

proveniente de estabelecimentos com inspeção oficial.

Kg 346,00  

0,0000

15,28    5.286,88   

11

Leite Integral UHT, deve constar na embalagem data de

fabricação e prazo de validade de no mínimo 3 (três)

meses, com registro no Ministério da Agricultura.,

SIF/DIPOA.

LT 11.808,00  

0,0000

3,28    38.730,24   

18

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.

LT 2.000,00  

0,0000

10,65    21.300,00   

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

83.597,20   

_________________________

Total Geral ---------------------->

265.702,76   

 COMISSÃO:

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.

 CARINA DA SILVA MAFALDA

FERNANDA BUENO KATZWINKEL KAIPER

JOÃO BATISTA LIMA DE SOUZA

Palmeira das Missões,  21  de  Julho  de  2020

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

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

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


