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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 21 de Julho de 2022, às 08:15 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  03/2022, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  27/2022, Licitação nº 16/2022 - 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:

EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGENS DE LANCHES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PAIF E PARA O DESJEJUM CONSCIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
ASSIM COMO EM EVENTUAIS EVENTOS (PALESTRAS/CURSOS) QUE POSSAM SER REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, NAS
QUANTIDADES ESTIMADAS, PARA ENTREGA NO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA,
CONFORME ITENS, QUANTIDADES E VALORES MÁXIMOS EXPRESSOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  40/2022    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA PARTICIPANTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM EXIGIDO NO
EDITAL, SENDO QUE, A MESMA NÃO CONSEGUIU MELHORAR TODOS OS VALORES NO DECORRER DA
ETAPA DE LANCES.

Item

Participante:

Especificação

1718 - GRAZIELE PRISSILLA SCHROTER

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

2 Achocolatado em pó - Alimentos Achocolatado em pó
instantâneo, embalagem de no mínimo 700g. Ingredientes:
Açúcar, cacau em pó, minerais, maltodextrina, vitaminas,
emulsificante lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e
aromatizante. Deve constar data de fabricação e prazo de
validade. Deve apresenta selo de acordo dos órgãos
competentes. Entrega conforme solicitação/ cronograma.

un 40,00  APTI 0,0000 9,40    376,00   

3 Açúcar baunilha - Açúcar refinado e aroma idêntico ao
natural de baunilha. Industria Brasileira. Pacote contendo
peso de no mínimo 500g.  Deve conter data de fabricação,
prazo de validade lote do produto. Entrega conforme
solicitação/ cronograma.

Pct 30,00  VALAR 0,0000 6,25    187,50   

6 Adoçante dietético líquido - com edulcorantes artificiais:
sacarina e ciclamato, frasco com 100 ml. Com data de
fabricação, validade e lote do produto. Indústria brasileira.
Entrega conforme solicitação/ cronograma.

un 10,00  ADOCYL 0,0000 3,49    34,90   

11 Arroz tipo I - pacote com 5 kg, de primeira qualidade sub
grupo parabolizado. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
número do lote, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
Entrega conforme solicitação/ cronograma.

Pct 40,00  DALON 0,0000 17,35    694,00   

16 Biscoito doce tipo Maria - Embalagem tipo 3 em 1. Produto
de 1ª qualidade, o produto deve estar integro e crocante
embalados em pacotes de no mínimo 370g.  Com data de
fabricação recente e validade de no mínimo 6 meses a
partir da entrega. Entrega conforme solicitação/
cronograma.

Pct 80,00  PARATI 0,0000 6,00    480,00   

18 Biscoito salgado integral - integral, integro, crocante. Pacote
com 300 a 400 gramas, embalagem tipo 3 em 1, de primeira
qualidade. Com data de fabricação recente e validade de no
mínimo 6 meses. Entrega conforme solicitação/
cronograma.

Pct 80,00  AGUIA 0,0000 6,50    520,00   

19 Biscoito salgado de gergelim - embalagem tipo 3 em 1.
Produto de 1ª qualidade, embalados em pacotes de 370g
até 400 g. Deve constar na embalagem a data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses.
Entrega conforme solicitação/ cronograma.

Pct 80,00  PARATI 0,0000 6,50    520,00   

24 Canela em rama - de primeira qualidade, canela in natura.
Cascas sãs, limpas e secas, em forma de rama.
Acondicionada em embalagens plásticas, vedadas
hermeticamente. Peso líquido de 10 gramas. Industria
Brasileira. Entrega conforme solicitação/ cronograma do
Setor de Alimentação Escolar.

un 10,00  APTI 0,0000 3,49    34,90   
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1718 - GRAZIELE PRISSILLA SCHROTER
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25 Carne bovina moída de 1ª- De 1ª qualidade, tipo acém,
isenta de cartilagens, sem sebo. Acondicionada em
embalagens de 1 a 2kg, específicas para alimentos,
congelada ou resfriada. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no ministério da Agricultura,
com inspeção Municipal, Estadual ou Federal. O produto
deverá apresentar validade mínima de 20 dias a partir da
data de entrega na unidade requisitante. Entrega conforme
solicitação/ cronograma.

Kg 100,00  ABATEDOURO
MARAVILHA

0,0000 32,45    3.245,00   

26 Carne bovina em iscas de 1ª qualidade - Carne bovina
coxão mole, contrafilé ou patinho. Resfriada ou congelada,
limpa, com aspecto próprio da espécie. Deverá ser cortada
em iscas de 2 a 3 cm, sem osso, sem sebo, sem gordura,
sem nervos. Embalada em bandejas de isopor revestidas
com plástico transparente apropriado para alimentos.
Embalagem de 1 a 2 Kg. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade, data de
empacotamento/fabricação, fornecedor e produto contido,
bem como a quantidade do produto, com inspeção
Municipal, Estadual ou Federal. O produto deverá
apresentar validade mínima de 20 dias a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Entrega conforme
solicitação/ cronograma.

Kg 80,00  ABATEDOURO
MARAVILHA

0,0000 39,90    3.192,00   

29 Chás - Chás sabores: ENDRO (Anethum graveolens),
ERVA DOCE (Pimpinela Anisum), CAMOMILA FLOR
(Matricaria Chamomila) vegetal dessecado, peso liquido
10g, 100% natural. Deverá apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega. Industria brasileira.
Entrega conforme solicitação/ cronograma.

un 50,00  APTI 0,0000 2,99    149,50   

30 Chocolate em pó solúvel - (não pode ser achocolatado, tem
que ser cacau em pó) -Deverá conter no mínimo 50% de
cacau em pó. Embalagem apropriada com capacidade de 1
kg. Validade mínima 5 meses a partir da data de entrega,
demais condições de acordo com as normas vigentes.
Isento de lactose e soja. Entrega conforme solicitação/
cronograma.

Kg 30,00  APTI 0,0000 17,69    530,70   

38 Cuca panificada recheada/cuca alemã - Produzida de forma
artesanal em padaria, de 1ª qualidade, com recheio de
sabores diversos, tamanho médio para 12 a 14 pedaços,
em embalagem específica para alimentos, contendo peso,
data de fabricação, prazo de validade, e a informação
nutricional de acordo com a legislação vigente. Entrega
conforme solicitação/ cronograma.

un 300,00  PANIF.GRAZIELE0,0000 11,89    3.567,00   

52 Macarrão caseiro - com ovos, feito de forma artesanal,
produção em padaria. As embalagens devem ser de 1 kg e
ser de plástico transparente e fechado. Entregue sob
refrigeração, com informação nutricional do produto e com
data de fabricação recente. Entrega conforme solicitação/
cronograma.

Kg 90,00  PANIF.GRAZIELE0,0000 11,99    1.079,10   

60 Milho para pipoca - acondicionado em embalagem plástica,
pacote com 500 gramas, 1ª qualidade.

Pct 50,00  VALAR 0,0000 4,75    237,50   

61 Mini pizza com massa integral - pré-assada e refrigerada.
Ingredientes e sabores: frango/mussarela/calabresa/milho
verde, molho à base de tomate e cebola, queijo, orégano.
Embalagem deverá ter aproximadamente 100g, com data
de fabricação no máximo dois dias antes da entrega.
Entrega conforme solicitação/ cronograma.

un 4.500,00  PANIF.GRAZIELE0,0000 5,50    24.750,00   

78 Requeijão - requeijão cremoso de primeira qualidade,
embalado em copo hermeticamente fechado - copo de
200g. Entrega conforme solicitação/ cronograma.

un 100,00  TIROL 0,0000 6,19    619,00   

85 Vinagre de maçã - Em embalagem de plástico lacrada com
no mínimo 750 ml. Entrega conforme solicitação/
cronograma.

un 15,00  KOLLER 0,0000 4,49    67,35   

86 Vinagre de vinho- De vinho tinto, acondicionado em frasco
plástico lacrado com no mínimo 750 ml. Entrega conforme
solicitação/ cronograma.

un 15,00  KOLLER 0,0000 4,29    64,35   

89 Pastel frito - sabores de frango, gado e queijo, produto de
primeira qualidade produzido em padaria, unidades de 20 a
30 gramas cada, Deverá ser produzido no dia da entrega,
entregue em embalagem apropriada para alimentos.

Kg 200,00  PANIF.GRAZIELE0,0000 30,00    6.000,00   

90 Pastel assado - sabores de frango, gado e queijo, produto
de primeira qualidade produzido em padaria, unidades de
10 a 20 gramas cada, Deverá ser produzido no dia da
entrega, entregue em embalagem apropriada para
alimentos.

Kg 200,00  PANIF.GRAZIELE0,0000 40,00    8.000,00   
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93 Sanduiche natural- com pão branco ou pão integral,
apresuntado, queijo fatiado, requeijão, alface e tomate,
aproximadamente 100g a unidade. Produzido no dia da
entrega, entregue em embalagem apropriada para
alimentos.

un 5.000,00  PANIF.GRAZIELE0,0000 4,50    22.500,00   

94 Bolo com cobertura - sabores coco, chocolate, cenoura,
laranja. Produzido no dia da entrega, entregue em
embalagem apropriada para alimentos. Tamanho de cada
bolo a ser definido pelo contratante.

Kg 2.500,00  PANIF.GRAZIELE0,0000 32,00    80.000,00   

98 Mini sonhos - mini sonho recheado com doce de leite ou
chocolate, unidade de aproximadamente 60 a 70 gramas,
produzido no dia da entrega, embalado em embalagem
apropriada para alimentos.

Kg 200,00  PANIF.GRAZIELE0,0000 36,00    7.200,00   

101 Água mineral galão de 20 litros - água mineral natural sem
gás, acondicionado em garrafão de 20 litros, com validade
mínima de 2 meses a contar da data de entrega, com
tampa de pressão e lacre não violado.

un 40,00  IPORÃ 0,0000 10,49    419,60   

102 Água mineral de 500ml - natural sem gás, acondicionado
em garrafa pet de 500ml, validade mínimo 11 meses a
contar da data da entrega.

un 96,00  IPORÃ 0,0000 1,09    104,64   

104 Biscoito salgado tipo salt plus - biscoito salgado, pacotes
com peso liquido de aproximadamente 360 gramas,
contendo 3 unidades de aproximadamente 120 gramas
cada. Ingredientes: farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar
invertido, açúcar, glucose de milho, sal, estrato de malte,
soro de leite, fermento químico, melhorador de farinha
metabissulfito de sódio. Contem glúten. Embalagens
apresentado data de fabricação, lote e prazo de validade.

un 100,00  AGUIA 0,0000 5,99    599,00   

106 Enroladinho de salsicha - produto de primeira qualidade
produzido em padaria, unidades de 10 a 20 gramas cada.
Deverá ser produzido no dia da entrega, entregue em
embalagem apropriada para alimentos.

Kg 200,00  PANIF.GRAZIELE0,0000 27,90    5.580,00   

107 Barra de cereal sabores diversos: produto de no mínimo 20
gramas. Sabores: banana com chocolate, brigadeiro,
castanho do Pará com chocolate, aveia e mel, morango
com chocolate. Com validade de no mínimo 8 meses após
a data de fabricação.

un 1.200,00  PARATI 0,0000 1,40    1.680,00   

109 Refresco em pó sabores diversos - produto de no mínimo
250g, refresco em pó e já adoçado, pronto para o uso,
bastando adicionar água.

Pct 200,00  APTI 0,0000 4,59    918,00   

Total do Participante --------> 173.350,04   
_________________________

Total Geral ----------------------> 173.350,04   

 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.

RICARDO JUNIOR BONFANTI

ALTAIR VANDERLEI CASSOL

FERNANDA LUIZA DASSOLER FASSBINDER

LUZIA BOGLER

VANESSA JULIA KLUGE

São Miguel da Boa Vista,  21  de  Julho  de  2022

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

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO


