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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 29 de Janeiro de 2021, às 08:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE JUPIA                                , reuniram-se os membros da Comissão
de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  003/21, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento
e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  2/2021, Licitação nº 2/2021 - 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:

PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA DESTINAÇÃO AO CONSUMO DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA MERENDA ESCOLAR.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  3/2021    (Sequência: 3)

Parecer da Comissão: POR MOTIVAÇÃO NA SESSÃO PÚBLICA PELO RESPONSÁVEL LEGAL DA INTERESSADA: SCS COMERCIO
LTDA - ME - 3031, QUANDO NO ITEM Nº 38 DESTE EDITAL, NÃO EXISTE A QUANTIDADE EM GRAMAS EXIGIDA
NO ITEM DESCRITO, PORÉM A MESMA COTOU COM A GRAMAGEM DE 200GR, A QUAL FOI DECLARADA
VENCEDORA, SENDO QUE NA ENTREGA SERÁ FEITA COM A GRAMAGEM DE 200GR.

Item

Participante:

Especificação

3031 - SCS COMERCIO LTDA - ME 

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

4 BANANA caturra, selecionada, de primeira qualidade,
tamanho médio, em processo de amadurecimento, sem
danos mecânicos e físicos. Com selo E-Origem.

Kg 1.400,00  REAL 0,0000 4,80    6.720,00   

6 BATATA inglesa, de 1ª qualidade; - tamanho de médio a
grande consistência firme; sem indicio de germinação;
isenta de sujidade. Com selo E-Origem.

Kg 600,00  REAL 0,0000 5,23    3.138,00   

13 MAÇÃ TIPO FUJI - de 1ª qualidade sem danos mecânicos
ou causados por pragas Pouco tempo de estocagem. Com
selo E-Origem.

Kg 800,00  REAL 0,0000 8,13    6.504,00   

26 AÇÚCARr cristal: Embalagem de 5kg. De origem vegetal,
constituído fundamentalmente por suco de cana-de-açúcar,
contendo no mínimo 99,3% de sacarose, com aspecto
sólido e cristais bem definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de fermentação, sem umidade,
sem empedramentos, isento de matéria terrosa, de
parasitas e de detritos animais ou vegetais, com
embalagem primária em plástico resistente que garanta a
integridade do produto até o consumo.

Pct 80,00  ESTRELA 0,0000 12,99    1.039,20   

29 AMENDOIM Torrado  sem pele. Embalado a vácuo.
Embalagem de 1kg.

Pct 40,00  COSTA 0,0000 16,05    642,00   

32 ARROZ parboilizado tipo 1, Produto industrializado, com
grão longo e fino. Fornecido em embalagem plástica
resistente e transparente, sem sujidades ou corpos
estranhos. Em embalagem de 5kg. Transparente e
resistente com data de validade impressa no rótulo de
forma legível. Validade 11 meses a contar da data de
entrega.

Pct 140,00  MOENDA 0,0000 22,38    3.133,20   

35 BISCOITO DOCE tipo Maria, de primeira qualidade,
devendo apresentar por porção 30g: fibra alimentar acima
de 0,5 gramas, sódio abaixo de 150mg, isenta de gordura
trans. Deve possuir data de fabricação e validade. Validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 400 gramas.

Pct 100,00  DIANA 0,0000 4,40    440,00   

38 CAFÉ granulado sabor matinal suave, embalagem de vidro
contendo 230g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, peso liquido, de acordo com as
normas e resoluções da ANVISA/MS. Com validade
mínima de 11 meses a contar a data de entrega.

Und 100,00  AMIGO 200G 0,0000 13,50    1.350,00   

Total do Participante --------> 22.966,40   

_________________________
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3398 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

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

1 ABACAXIde 1ª qualidade, tamanho médio, fruto saudável,
sem manchas, em grau médio de amadurecimento, com
polpa intacta e firme. Isento de sujidades, parasitas e
larvas. Com selo E-Origem.

Und 300,00  real 0,0000 5,98    1.794,00   

3 ALHO selecionado, tamanho médio, em processo de
amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.
Acondicionado em embalagem de 1kg. Com selo
E-Origem.

Kg 35,00  real 0,0000 24,90    871,50   

7 BETERRABA, selecionada, de primeira qualidade, tamanho
médio, lavada, sem brotação, cor uniforme e sem danos
mecânicos. Com selo E-Origem.

Kg 400,00  real 0,0000 2,99    1.196,00   

9 CEBOLA de cabeça - de 1ª qualidade - tamanho de médio
a grande; - casca integra sem fungos, consistência firme,
não brotada e sem danos mecânicos ou fisiológicos.Com
selo E-Origem.

Kg 450,00  real 0,0000 3,49    1.570,50   

10 CENOURA de 1ª qualidade - casca lisa, tamanho médio a
grande, isenta de fungos e indícios de germinação. Com
selo E-Origem.

Kg 350,00  real 0,0000 2,99    1.046,50   

14 MAMÃO formosa in natura, aplicação alimentar.
Apresentação: limpo, íntegro, firme, sem  rachaduras, sem
podridão, com polpa doce e abundante, sem manchas, sem
deformações. Pouco tempo de estocagem, bem
desenvolvido com grau de maturidade adequado ao
produto. Isento de insetos ou parasitas, bem como danos
por estes provocados. Com selo E-Origem.

Kg 600,00  real 0,0000 4,75    2.850,00   

16 MANGA de boa qualidade, tamanho médio. Firme sem
manchas, com ausência de sujidades, parasitas e larvas,
de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Com selo
E-Origem.

Kg 400,00  real 0,0000 4,47    1.788,00   

18 MELAO de primeira qualidade, sem danos mecânicos ou
causados por pragas. Com selo E-Origem.

Kg 350,00  real 0,0000 4,99    1.746,50   

23 TOMATE. de 1ª qualidade, tamanho médio a grande,
consistência firme, sem sujidade, pele lisa, livre de fungos
sem danos mecânicos ou fisiológicos.Com selo E-Origem.

Kg 400,00  real 0,0000 4,49    1.796,00   

27 AÇÚCAR CRISTAL: Embalagem de 2kg. De origem
vegetal, constituído fundamentalmente por suco de
cana-de-açúcar, contendo no mínimo 99,3% de sacarose,
com aspecto sólido e cristais bem definidos, cor branca,
odor e sabor próprios do produto, livre de fermentação, sem
umidade, sem empedramentos, isento de matéria terrosa,
de parasitas e de detritos animais ou vegetais, com
embalagem primária em plástico resistente que garanta a
integridade do produto até o consumo.

Pct 100,00  estrela 0,0000 5,60    560,00   

30 AMIDO DE MILHO, embalagem de 500g, produto amiláceo,
extraído do milho para uso como espessante. Pó fino,
branco e puro, livre de qualquer alteração de aroma e
coloração. Embalagem impermeável, limpa, não violada, e
resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade
e quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de um ano a partir da data de entrega.

Pct 50,00  zeli 0,0000 3,15    157,50   

31 ARROZ BRANCO, subgrupo polido, classe longo fino, tipo
1, embalagem contendo 5 Kg, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido.

Pct 60,00  minutinho 0,0000 23,95    1.437,00   

33 ARROZ parboilizado tipo 1, Produto industrializado, com
grão longo e fino. Fornecido em embalagem plástica
resistente e transparente, sem sujidades ou corpos
estranhos. Em embalagem de 1kg. Transparente e
resistente com data de validade impressa no rótulo de
forma legível. Validade 11 meses a contar da data de
entrega.

Pct 50,00  minutinho 0,0000 6,85    342,50   
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3398 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
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34 AVEIA em flocos finos, acondicionado em embalagem
resistente de polietileno atóxico contendo 250g, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

Und 50,00  apti200g 0,0000 3,05    152,50   

36 BISCOITO Tipo Água e sal: embalagem de 400g. Biscoito
salgado de água e sal. Embalagem de polipropileno
resistente, íntegra e sem sinais de violação contendo data
de fabricação, data de validade, número de lote,
informações nutricionais e peso. Validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega.

Pct 100,00  diana 0,0000 4,60    460,00   

37 CACAU EM PÓ, sem adição de açúcar, 100% cacau, Deve
possuir data de fabricação e validade. Acondicionado em
embalagem caixa de 200 gramas. Validade mínima de 15
meses a contar da data de entrega.

Und 120,00  zaeli 0,0000 10,35    1.242,00   

Total do Participante --------> 19.010,50   

_________________________

Total Geral ----------------------> 41.976,90   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

 IVAN CARLOS MARCONSSONI

GEUVANI ACCORSI

JANDIR LUSSANI

ANDRÉ LUZA

LEONARDO ROSSONI.

Jupiá,  29  de  Janeiro  de  2021

 - ........................................ - 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:

MARIELI HENRICHES - ................................................................. - Representante

JULIANA ROSSONI GUARAGNI - ................................................................. - Representante

ELOI SCHIMELFENIG - ................................................................. - Representante

CLEITON KAMINSKI - ................................................................. - Representante


