
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA            CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.: 75.326.066/0001-7588540-000 - Otacílio Costa - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  40/2019 - PR 93/201993/201913/11/2019Folha:  1/5 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 13 de Janeiro de 2020, às 14:18 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA            , reuniram-se os membrosda Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  2820/2019, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadaspara fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  93/2019, Licitação nº 40/2019 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar de 2020.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2020    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: As propostas foram aceitas em seguida foi dado início a etapa de lances,ItemParticipante: Especificação21010 - MERCEARIA IDEAL LTDA                              Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total3 Adoçante, livre de adoçantes e aromatizanres artificiais,sem glúten, sem açúcar, edulcorante netural retirado dastévia, (não conter stevia plus, ciclamato e sacarina), teraprovação da ANVISA. Embalagem de 80 ml, semviolação. Deve apresentar nome do fabricante, data defabricação e validade. UNI 80,00  ADOCIL 0,0000 3,94    315,20   4 Amido de milho, para preparação de mingau papas, bolas,pudins, molhos, cremes etc., contendo todos os dadosnutricionais com data de validade e fabricação bemlegíveis, embalagens de 01 KG, contendo registro noministério da saúde. UN 550,00  NUTRIVITA 0,0000 6,86    3.773,00   14 Canela em pó, embalagem de 40 gr, produto de boaqualidade, especificado no rótulo data de validade efabricação do produto, nº do lote e endereço do fabricante. UN 380,00  INCAS 0,0000 3,25    1.235,00   21 Doce de frutas, embalagens com 900gr, embalado emrecipientes plásticos, contendo no rótulo valoresnutricionais, data de fabricação e validade. Ser registradono ministério da agricultura, nº de lote e endereço dofabricante. UN 400,00  LUISALVENSE 0,0000 9,35    3.740,00   23 Farinha de Rosca, produto em embalagem plásticatransparente de 500gr, deve conter dados nutricionais, deboa qualidade, com data de fabricação e validade, nãodeve apresentar sujidade e bolor. UN 180,00  KIMASSAS 0,0000 5,65    1.017,00   24 Farinha láctea embalado em saches 230 gr, contendodados nutricionais, e todas as vitaminas necessárias para odesenvolvimento da criança. Data de fabricação e validadedo produto. Ter registro no ministério da agricultura. UN 490,00  ALNUTRY 0,0000 7,27    3.562,30   25 fermento de bolo, produto embalado em pote plástico de250 gr, deve conter dados nutricionais, modo de preparo,de boa qualidade, com data de fabricação e validade, nãodeve apresentar sujidade e bolor. UN 500,00  FLEISCHMANN 0,0000 6,26    3.130,00   27 Iogurte, (bebida láctea), sabores diversificados, embalagemde 01 litro, e polietileno leitoso, com boa acondicionamento.Devem conter na embalagem, validade, valoresnutricionais. LT 8.000,00  UNIBABY 0,0000 3,19    25.520,00   28 Iogurte, sem lactose, sabores diversificados, com bomacondicionamento. Devem conter na embalagem, validadee data de fabricação, valores nutricionais, fabricante ecódigo de barras. Embalagens com 1 litro LT 500,00  TIROL 0,0000 8,80    4.400,00   30 Leite zero lactose, caixa com 12 unidades, contendoinformações nutricionais, data de fabricação e validade doproduto, caixa sem apresentar deformidades, deve conter,produtor, número do lote e registros no ministério daagricultura. CX 200,00  TIROL 0,0000 43,19    8.638,00   35 Óleo de milho, produto bem acondicionado em recipientesde 900 ml, sem apresentar violação. Conter data defabricação e validade e valores nutricionais, nº do lote eendereço do fabricante. ter registro no ministério daagricultura. UN 60,00  LEVE 0,0000 6,76    405,60   
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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  40/2019 - PR 93/201993/201913/11/2019Folha:  2/5ItemParticipante: Especificação21010 - MERCEARIA IDEAL LTDA                              Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total37 Quirera, produto em embalagem plástica transparente de 1kg, deve conter dados nutricionais, modo de preparo, deboa qualidade, com data de fabricação e validade, nãodevendo apresentar sujidade e bolor. UN 650,00  SINHA 0,0000 3,35    2.177,50   39 Sal, produto em embalagem transparente com 01kg, deboa qualidade, contendo no rótulo data de fabricaçãovalidade, número do lote. KG 650,00  MIRAMAR 0,0000 1,19    773,50   54 Salsicha, produto de boa qualidade, resfriada, embaladaem plástico polietileno transparente, contendo no máximo02 kg por embalagem, devendo constar data defabricação/validade e registro de inspeção. KG 550,00  NOBRE 0,0000 11,49    6.319,50   55 Pão bola - tipo bisnaga 50gr KG 600,00  KIMASSAS 0,0000 11,75    7.050,00   56 Pão de cachorro quente 50 gr. KG 500,00  KIMASSAS 0,0000 11,75    5.875,00   57 Pão francês 50 gr KG 1.400,00  KIMASSAS 0,0000 9,24    12.936,00   Total do Participante --------> 90.867,60   _________________________ItemParticipante: Especificação21136 - ILCI ALVES DE ANDRADE DOS SANTOS                  Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total50 Carne moída de 2ª, bovina, sem osso, resfriada, semgordura aparente, embalada em plástico polietilenotransparente, contendo no máximo 01 kg por embalagem,devendo constar na embalagem data daembalagem/validade e carimbo de inspeção. KG 4.000,00  0,0000 15,95    63.800,00   Total do Participante --------> 63.800,00   _________________________ItemParticipante: Especificação23432 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPPUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total15 Cereal matinal de milho, embalagem com 1 kg. O produtodeve ser de ótima qualidade, sem apresentar resíduos debolor, sujidade, ser seco. Deve conter data de fabricação evalidade, com todos os dados nutricionais. UN 1.100,00  BELA 0,0000 17,80    19.580,00   29 Leite integral UHT, caixa com 12 unidades, contendoinformações nutricionais, data de fabricação e validade doproduto, caixa sem apresentar deformidades, deve conterprodutor, número do lote, código de barras e registro noministério da agricultura. Com validade superior a 3 meses. CX 3.800,00  LATVIDA 0,0000 31,32    119.016,00   Total do Participante --------> 138.596,00   _________________________ItemParticipante: Especificação23597 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total16 Cereal para alimentação infantil de arroz, embalado emsaches com 230 gr. O produto deve ser de ótima qualidade,sem apresentar resíduos de bolor ou sujidade; contendodados nutricionais, data de fabricação e validade doproduto na embalagem. UN 400,00  NESTLE 0,0000 2,90    1.160,00   17 Cereal para alimentação infantil de aveia, embalado emsaches de 230gr. O produto deve ser de ótima qualidade,sem apresentar resíduos de bolor ou sujidade, conter dadosnutricionais, data de fabricação e validade do produto naembalagem. UN 400,00  NESTLE 0,0000 2,90    1.160,00   18 Cereal para alimentação infantil de milho, embalado emsaches de 230 gr. O produto deve ser de ótima qualidade,sem ampesentar resíduos de bolor ou sujidade; conterdados nutricionais, vitaminas necessárias, data defabricação e validade do produto na embalagem. UN 430,00  NESTLE 0,0000 2,90    1.247,00   19 Cereal para alimentação infantil multicereais (trigo, cevadae aveia), embalado em saches de 230gr. O produto deveser de ótima qualidade, sem apresentar resíduos de bolor,sujidade, contendo dados nutricionais, data de fabricação evalidade do produto na embalagem, com todas asvitaminas necessárias UN 500,00  NESTLE 0,0000 2,90    1.450,00   

Total do Participante --------> 5.017,00   _________________________
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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  40/2019 - PR 93/201993/201913/11/2019Folha:  3/5ItemParticipante: Especificação23841 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MEUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total6 Arroz parbolixado tipo 1 classe; longo fino, contendoinstruções no modo de preparo, informações nutricionais doproduto embalagem intacta, acondicionada em pacotes de5kg contendo no rotulo o registro do ministério da saúde. UNI 600,00  SAO ROQUE 0,0000 12,40    7.440,00   7 Bolacha ao leite, quadrada ou retangular, em embalagenscontendo 400gr, com ótimo aspecto, sem apresentarviolação da embalagem. Deve conter os dados nutricionaise ingredientes. Constar o endereço do fabricante, lote,código de barras, data de fabricação, peso e validade. PCT 2.100,00  LUAM 0,0000 4,48    9.408,00   11 Bolacha doce integral, embalagens com 400gr. Deveapresentar os ingredientes, data de fabricação, validade,lote e endereço do fabricante. O produto não deveapresentar quebraduras, nem violação da embalagem. UN 500,00  MOSMAN 0,0000 6,35    3.175,00   12 Bolacha salgada integral, embalagens com 400gr.Apresentar os ingredientes, data de fabricação, validade,lote, endereço do fabricante. As bolachas não devemapresentar quebraduras, nem violação da embalagem,estar bem acondicionada. UN 500,00  GERMANI 0,0000 6,18    3.090,00   13 Café com selo de pureza ABIC, embalagens de 500 gr, emalmofada, café torrado e moído tradicionalmente comvalidade e fabricação, numero do lote modo de preparo,embalagens em ótimo estado de conservação, registro noministério da saúde. UN 2.450,00  BOM DEPROSA 0,0000 7,49    18.350,50   20 Colorau, produto em ótimo estado, embalagens de 500gr,apresentar no rótulo todos os dados nutricionais,rendimento, lote, data de fabricação e validade.Embalagem transparente e sem violação. UN 200,00  NUTRI SC 0,0000 5,30    1.060,00   22 Farinha de mandioc tipo 1, produto em embalagem plasticade 1 kg, deve conter dados nutricionais, modo de preparo,de boa qualidade,com data de fabricação e validade, nãodevendo apresentar sujidade e bolor. UN 250,00  ACIGAL 0,0000 4,30    1.075,00   31 Macarrão cabelo de anjo ( ou aletria) contendo 500 gr,conter os ingredientes do produto, informações nutricionais,local, data de fabricação e validade, embalagem plásticatransparente UN 1.250,00  ROSANE 0,0000 5,15    6.437,50   32 Macarrão caseiro, tipo espaguete, conter ovos, trigoenriquecido com ferro, especificar os ingredientes doproduto, informações nutricionais, local, data de fabricaçãoe validade, embalagem plástica transparente, contendo01kg. KG 1.200,00  ROSANE 0,0000 5,96    7.152,00   33 Margarina com sal, embalada em recipiente plástico, 500gr., sem apresentar amassados na embalagem, sembolores. Deve constar a data de fabricação, validade edados nutricionais, número de lote e endereço dofabricante. UN 900,00  COAMO 0,0000 2,13    1.917,00   36 Polpa de tomate, embalagem de 800 gr, com bomacondionamento. Devem conter na embalagem, data defabricação, validade, lote e valores nutricionais. UNI 1.500,00  OLE 0,0000 2,86    4.290,00   38 Sagu granulado tipo, peso líquido 500gr, conterinformações nutricionais, modo de preparo, data defabricação e validade, embalagens transparentes, conter oendereço de fabricação. UNI 700,00  PRATA 0,0000 5,30    3.710,00   40 Vinagre de maça, garrafa plástica de 900ml, deve ter prazode validade e fabricação. A embalagem não deveapresentar violação, ou aspecto impróprio. UNI 200,00  FILIPINI 0,0000 4,30    860,00   49 Carne de 2º sem osso, resfriada, embalada em plasticofilme, máximo 2kg por embalagem, selo de inspeção, deboa qualidade, data de fabricação e validade, semdeformações. KG 4.000,00  ROSA 0,0000 15,93    63.720,00   51 Cortes congelados de frango (coxas e sobrecoxas) SEMTEMPEROS embalagens individualizadas, fechadas, com01kg aproximadamente cada pacote devendo conter naembalagem dados nutricionais, modo de preparo, data daembalagem e validade, número do lote, endereço dofabricante, registro no ministério da saúde, endereço deprodução e carimbo de inspeção e validade; KG 10.000,00  AGRODANIELI 0,0000 6,82    68.200,00   

52 Fígado de gado, resfriado, sem nervos, de boa qualidade,selo de inspeção, sem deformidades, não deve apresentarsujidade e bolor, embalagem com no máximo 1Kg. KG 700,00  LUSSISA 0,0000 12,76    8.932,00   Total do Participante --------> 208.817,00   _________________________
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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  40/2019 - PR 93/201993/201913/11/2019Folha:  4/5ItemParticipante: Especificação23842 - CLEITON DE SOUZA 07205150922 Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Achocolatado em pó instantâneo, com 8 vitaminas, deveconter informações nutricionais, ingredientes, açúcar, cacauem pó, sal, soro de leite, aroma de baumilha, vitaminas elecitina de soja, não conter glúten, embalagens de 400gr,ter bem nítida a data de fabricação, procedência evencimento do produto. UNI 3.200,00  cau forte 0,0000 3,99    12.768,00   2 Açúcar de 1ª refinado branco, deve conter informaçõesnutricionais, deve estar fresco e seco não deve apresentarsujidade,umidade, bolor, rendimento insatisfatório,coloralção escura, mistura e peso insatisfatório,embalagem deve estar intacta, acondicionada em pacotesde 05 Kg. em polietileno leitoso, conter data de fabricação evalidade do produto. UNI 1.070,00  alto alegre 0,0000 11,78    12.604,60   

5 Arroz branco tipo 2 classe: longo fino, contendo instruçõesno modo de preparo, informações nutricionais do produtoembalagem intacta, acondicionada em pacotes de 05Kgcontendo no rotulo o registro do ministério da Saúde. UNI 280,00  tio romão 0,0000 13,99    3.917,20   8 Bolacha doce, tipo "Maria", em embalagens contendo400gr, com ótimo especto, sem apresentar violação daembalagem. Deve conter os dados nutricionais eingredientes utilizados. Em embalagens com peso líquido,data de fabricação, validade, número do lote, endereço dofabricante e código de barras. UN 2.800,00  prodasa 0,0000 5,09    14.252,00   9 Bolacha salgada com água e sal, embalagens com 400gr,contendo glúten, e os dados nutricionais. Apresentar osimgredientes, data de fabricação, validade, lote, endereçodo fabricante. As bolachas não devem apresentarquebraduras, nem violação da embalagem e com bomacondicionamento. UN 1.900,00  prodasa 0,0000 5,39    10.241,00   10 Bolacha sem glúten, embalagens com 400 gr. Apresentaros ingredientes, data de fabricação, validade, lote,endereço do fabricante. As bolachas não devemapresentar quebraduras, nem violação da embalagem estarbem acondicionadas. UN 350,00  maspa 0,0000 10,52    3.682,00   26 Fermento de pão, contendo 500gr, embalagem em ótimoestado, apresentando boa fermentação, contendo em seurótulo dados nutricionais, rendimento, lote, data defabricação e validade do produto. UN 350,00  fleischmann 0,0000 15,70    5.495,00   34 Óleo de soja tipo 1, produto embalado em garrafa pet de900 ml, deve conter dados nutricionais, data de fabricaçãoe validade, nº do lote, modo de preparo, de boa qualidade,não deve apresentar sujidade e bolor. Ter registro noministério da agricultura. UN 2.550,00  coamo 0,0000 3,49    8.899,50   Total do Participante --------> 71.859,30   _________________________ItemParticipante: Especificação24211 - COMERCIAL AGRÍCOLA ALTO VALE LTDA MEUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total41 Abacaxi, fruta fresca de bom tamanho e boa qualidade UNI 300,00  In Natura 0,0000 3,78    1.134,00   42 Abóbora de bom tamanho, boa qualidade, verdura fresca KG 800,00  In Natura 0,0000 2,08    1.664,00   43 Abobrinha de boa qualidade, não muito madura, no ponto,bom tamanho KG 1.500,00  In Natura 0,0000 2,95    4.425,00   44 Alho pacote de polietileno transparente de 100gr cada, boaqualidade, bom tamanho e frescos. PCT 400,00  Alho Bom 0,0000 3,80    1.520,00   45 Cebola, de boa qualidade e tamanho, sem apresentardeformações. KG 1.800,00  In Natura 0,0000 4,35    7.830,00   46 Mamão comum, de boa qualidade, nem  muito maduro,nem muito verde, no ponto, bom tamanho. KG 3.200,00  In Natura 0,0000 3,32    10.624,00   47 Melancia, de boa qualidade, bom tamanho, verdura fresca. KG 9.000,00  In Natura 0,0000 1,79    16.110,00   48 Repolho, fresco, tamanho grande, verdura de boaqualidade e em bom estado de conservação KG 150,00  In Natura 0,0000 3,10    465,00   58 Ovos amarelos, frescos, limpos, de boa qualidade,embalagem de 12 unidades. DZ 520,00  Centenário 0,0000 5,55    2.886,00   Total do Participante --------> 46.658,00   _________________________Total Geral ----------------------> 625.614,90   
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 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.Silvia Regian Gomes do AmaralSonia Aparecida RodriguesMurilo Ramos AbreuMaria Sirlene EspíndolaPaulineia Machado de Souza
Otacílio Costa,  13  de  Janeiro  de  2020 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:Hélio F. Alberton - ................................................................. - RepresentanteMarcionei dos Santos - ................................................................. - RepresentanteMarlon Eising - ................................................................. - RepresentanteRoger Fernandes de Souza - ................................................................. - RepresentanteGilmar Guralski - ................................................................. - RepresentanteCleiton de Souza - ................................................................. - RepresentanteCarlos Simão - ................................................................. - Representante


