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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 28 de Maio de 2018, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA              , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  16/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  24/2018, Licitação nº 21/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

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:

Aquisições de gêneros alimentícios para merenda escolar, nas quantidades estimadas, para entrega no período de 12 meses, conforme
requisição da Secretaria.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  50/2018    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: AS PROPOSTAS DA EMPRESAS ESTA DE ACORDO COM O EXIGIDO NO EDITAL E DE ACORDO COM OS
PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO.

Item

Participante:

Especificação

1718 - GRAZIELE PRISSILLA SCHROTER

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

3 Maçã fugi ou gala - Categoria 1, ou seja, as frutas deverão
ser fisiologicamente desenvolvidas, com tolerância de
defeitos muito leves, que não prejudicam as características
próprias das frutas e coloração tal que lhes permita suportar
transporte, manipulação e conservação adequada para
consumo mediato e imediato, devendo apresentar 80 a 90%
de maturação. Com polpa intacta e firme, apresentando,
tamanho e coloração uniforme. Não deverá conter
manchas, pancadas, bolores, sujidades, ferrugem, sardas
e/ou granizadas, murchas, ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. Devem apresentar
características do cultivar bem definidas, estarem
fisiologicamente desenvolvidas, com coloração própria,
livres de pragas e doenças e estarem em perfeitas
condições de conservação e maturação. Livre de umidade
externa anormal e resíduos de fertilizantes.
Acondicionamento em caixas devidamente higienizadas.
Tamanho de 100 a 125g, encarteladas. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 650,00  GALA 0,0000 4,90    3.185,00   

5 Peito de frango - Sem osso e sem pele, congelado, em
embalagens plásticas resistentes, transparentes. Pacotes
com 1 Kg cada. Com aspecto próprio, não pegajoso, cor
própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabores
próprios, com ausência de sujidades. Com inspeção
Municipal, Estadual ou Federal. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, número do lote, quantidade do produto, prazo
de validade de no mínimo 2 meses a partir da data de
entrega, número do registro no Ministério da Agricultura e
carimbo do SIF. Entrega conforme solicitação/ cronograma
do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 180,00  AURORA 0,0000 10,50    1.890,00   

6 Sagu - Pacote de 500 g, produto fabricado com amido de
mandioca, tipo 1, selecionado, classe pérola. De safra
recente. Composição: 100% mandioca. Em embalagem
plástica intacta, isento de mofo, odores estranhos ou
qualquer substância nociva. Com data de fabricação e
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
Informação nutricional em porção de 30 g (2 colheres de
sopa) deverá conter: valor energético 150 kcal; carboidratos
26 g; proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibra alimentar e sódio 0 g/mg Não conter
glúten. Marcas de referência: YOKI, LAGES, BLUE VILLE.
Entrega conforme solicitação/ cronograma do Setor de
Alimentação Escolar.

un 80,00  PRATA 0,0000 3,90    312,00   

Total do Participante --------> 5.387,00   
_________________________



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA              

CNPJ:

RUA SÃO LUIZ, 210

C.E.P.:

80.912.124/0001-82

89879-000 - São Miguel da Boa Vista - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  21/2018 - PR

24/2018

24/2018

10/05/2018

Folha:  2/2

Item

Participante:
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2878 - ALINE FATIMA KOCH ME

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

1 Banana prata - Semi-madura com grau de maturação tal
que lhes permita manipulação e conservação adequada
para consumo mediato e imediato, tamanho médio,
apresentando cor, tamanho e conformação uniformes,
devem ser íntegras, sem manchas/ rupturas e/ou
amassadas, nem muito maduras, sem bolores, sujidades,
ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade, devendo apresentar 80 a 90% de
maturação. Livre de resíduos de fertilizantes. Deverão ser
bem desenvolvidas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, acondicionadas em
pencas íntegras. De colheita recente. Acondicionadas em
caixas adequadamente higienizadas. Entrega conforme
solicitação/ cronograma do Setor de Alimentação Escolar.

Kg 750,00  CATURRA 0,0000 3,92    2.940,00   

2 Extrato de tomate - de boa qualidade, em embalagem
resistente de 520g. Com data de fabricação recente e prazo
de validade.Entreja conforme solicitação/cronograma do
setor de alimentação escolar.

un 80,00  QUERO 0,0000 4,45    356,00   

7 Vagem - Sem danificações físicas, casca integra. Com cor,
sabor e aroma característicos da espécie. Os produtos
deveram estar fresco, isento de substancias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa
e no ponto de consumo. Acondicionada em embalagem
especial para alimentos. Entrega conforme
solicitação/cronograma do setor de alimentação escolar.

Kg 40,00  REAL 0,0000 7,95    318,00   

Total do Participante --------> 3.614,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 9.001,00   

 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.

FERNANDA LUIZA DASSOLER FASSBINDER

ALTAIR VANDERLEI CASSOL

LUZIA BOGLER

ANDREIA REGINA HEIMBURG BONFANTI

MARISTELA SCHMAEDECKE

São Miguel da Boa Vista,  28  de  Maio  de  2018

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - TECNICO EM INFORMÁTICA

 - ........................................ - AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS

 - ........................................ - AGENTE DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS

 - ........................................ - SECRETARIA DE ADM E FAZENDA


