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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 1 de Abril de 2021, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA               , reuniram-se os membros da

Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  008/21, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  5/2021, Licitação nº 1/2021 - TP, na modalidade de Tomada de

Preço 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:

Aquisição de merenda escolar ano letivo 2021.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2021    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

Ao 01 (primeiro) dia do mês de abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) horário das 09:00 horas, na Escola Santa

Terezinha, esteve reunida a Comissão Permanente de Licitação - designada pela PORTARIA MUNICIPAL Nº. 008, DE

05 DE JANEIRO DE 2021, devidamente publicado no Portal de Compras do Município, cuja finalidade desta Sessão

Pública é, abertura dos Envelopes contendo as Propostas de Preços, foi iniciada a sessão e procedeu assim com a

abertura dos Envelopes das empresas participantes do certame, cujo objeto está descrito e explicitado no preâmbulo

desta ATA.  Portanto no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da CPL, deu inicio efetivo

aos trabalhos da Sessão, realizando a abertura dos envelopes contendo as proposas de preços, após o mesmo

repassou aos demais presentes para conhecimento, análise e rubrica em todas as folhas. O Presidente, após ter

concedido prazo para a análise e rubricas nas referidas propostas e com o consentimento de todos, solicitou e

recolheu toda a documentação.  O Presidente, comunicou aos que todas apresentaram se autodeclararam como EPP

/ ME.  Itens de participantes que empataram por terem cotado o mesmo preço: ITEM: 44 - SUPERMERCADO

UNIDOS EIRELI, DARCI JOTTI. Sagrando-se vencedora do sorteio a Empresa SUPERMERCADO UNIDOS EIRELI.

Em virtude das empresas Alliance Comércio de Materiais Ltda, não estarem presente, e somente terem entregues os

envelopes contendo documentação e proposta, será aguardado o prazo de 05 (cinco) dias para a possíveis recursos

ou desistências.   E, finalmente, concluído os trabalhos desta Sessão, o Presidente dá a Sessão por encerrada e nada

mais havendo a tratar ou constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, segue assinada

pelo Presidente e demais membros da Comissão de Licitação - CPL e pelos representantes legais das Empresas

credenciadas.

Item

Participante:

Especificação

549

-

LUIZ CARLOS GHELLER

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

22

Carne bovina de panela de 2ª, com pouco osso e pouca

gordura, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa,

cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor

próprio, com ausência de sujidades, embalada, congelada

e inspecionada.

kg 850,00  

0,0000

21,80    18.530,00   

23

Carne bovina moída de 2ª, com pouca gordura, aspecto

próprio, cor própria, cheiro e sabor próprio, pouca gordura,

com ausência de sujidades, embalada, congelada e

inspecionada.

kg 850,00  

0,0000

21,10    17.935,00   

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

36.465,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

2247

-

SUPERMERCADO UNIDOS EIRELI

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

1

Abacate de tamanho médio a grande, de primeira, com boa

maturação, sem sinais de rupturas ou machucados, grau

de amadurecimento ideal para o consumo.

kg 200,00  

0,0000

6,89    1.378,00   

4

Aveia em flocos finos. Pacote com 500g, com identificação

do produto e prazo de validade mínima de 6 meses a

contar da data de entrega do produto. Isenta de odores,

mofo e substâncias nocivas.

UN 170,00  

0,0000

5,50    935,00   

5

Açúcar cristal branco, refinado, embalagem de 05 kg,

procedência nacional, livre de mofo, odores estranhos e

substâncias nocivas. Embalagem primária, plástica, prazo

mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de

entrega.

kg 900,00  

0,0000

3,15    2.835,00   

6

Açúcar de baunilha. Embalagem com 80gramas isenta de

umidade, fungo ou sujidades. Validade não inferior a 6

meses, a partir da entrega.

UN 200,00  

0,0000

1,80    360,00   
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Item

Participante:

Especificação

2247

-

SUPERMERCADO UNIDOS EIRELI

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

16

Biscoito salgado tipo Cream Cracker Composição básica:

farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e

demais substâncias permitidas. Acondicionada em Pacotes

de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no

mínimo 400g. O produto deverá apresentar validade

mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante.

UN 600,00  

0,0000

4,20    2.520,00   

17

Cacau em pó 100%, rico em vitaminas e minerais,

embalagem plástica atóxica de 500gramas, validade

mínima de 6 meses a contar da entrega do produto.

kg 110,00  

0,0000

13,50    1.485,00   

19

Canela em pau, pedaços e casca de canela. Embalagem:

plástico, atóxico, resistente, vedado hermeticamente, com

20g, contendo as informações: denominação de venda do

alimento, marca do produto, nome e endereço do

fabricante, identificação do lote, prazo de validade.

Validade: no mínimo 06 meses a partir da data de entrega.

UN 120,00  

0,0000

4,90    588,00   

24

Cebola Seca de 1ª qualidade - tamanho de médio a grande;

- casca integra sem fungos, consistência firme.

kg 400,00  

0,0000

3,85    1.540,00   

33

Farinha de trigo INTEGRAL Tipo 1, embalagem com 1 kg,

com identificação do produto e prazo de validade de no

mínimo 6 meses a contar da entrega.

kg 100,00  

0,0000

5,80    580,00   

41

Lentilha Graúda tipo I, embalagem de 500g, com data de

validade de no mínimo 6 meses a contar da entrega.

UN 350,00  

0,0000

5,40    1.890,00   

44

Manga - Aspecto globoso, cor própria, com polpa firme e

intacta. Livre de enfermidades, sujidades, parasitas e

larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do

manuseio e transportes.

kg 1.000,00  

0,0000

5,89    5.890,00   

46

Massa de letrinhas à base de farinha com ovos, pacote

contendo 500gr, com identificação do produto e prazo de

validade não inferior a 6 meses.

UN 180,00  

0,0000

4,70    846,00   

50

Melancia in natura, com boa maturação, sem sinais de

rupturas ou machucados, grau de amadurecimento ideal

para o consumo.

kg 800,00  

0,0000

1,45    1.160,00   

51

Milho para pipoca, aspecto, cor e sabor próprios. Isento de

sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos de

animais ou vegetais. Embalagem de 500 gramas.

UN 100,00  

0,0000

3,65    365,00   

52

Óleo de soja, refinado, sem odor ou sabor estranho,

embalado em garrafa de plástico contendo 900ml, Validade

mínima de 12 meses.

UN 350,00  

0,0000

9,78    3.423,00   

54

Ovos de galinha (inspecionados) Classe A, limpos,

embalagem com 12 unidades, com identificação do produto

e prazo de validade.

dz 250,00  

0,0000

6,80    1.700,00   

57

Pera de boa qualidade, apresentando grau de maturação,

tamanho médio, in natura, limpas, sem machucados.

kg 200,00  

0,0000

8,88    1.776,00   

64

Uva Passa, embalagens com no mínimo 50g

UN 50,00  

0,0000

3,90    195,00   

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

29.466,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

2629

-

PADARIA E CONFEITARIA KI-PAO LTDA

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

55

Pão francês do dia, cor dourada, brilhante e crocante,

tamanho uniforme. Isento de matéria terrosa.

kg 1.500,00  

0,0000

10,99    16.485,00   

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

16.485,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

7601

-

DARCI JOTTI

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

7

Amido de milho. Embalagem plástica atóxica de 500gr.

Prazo de validade mínima de 06 meses a partir da data de

entrega.

UN 250,00  

0,0000

6,79    1.697,50   

9

Arroz Parboilizado, embalagens de 05 kg, procedência

nacional, isento de mofo, odores estranhos e substâncias

nocivas, embalagens plásticas transparente, prazo

10mínimo de validade de 06 meses a partir da data da

entrega.

kg 600,00  

0,0000

3,95    2.370,00   

12

Batata Inglesa de 1ª qualidade; - tamanho de médio a

grande consistência firme; sem indicio de germinação;

isenta de sujidade e fungos.

kg 600,00  

0,0000

5,71    3.426,00   

25

Coco ralado grosso, embalagem de 100 g, não poderá

apresentar cheiro alterado ou rançoso, com aspectos de

fragmentos soltos e de cor branca.

UN 150,00  

0,0000

4,86    729,00   
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Participante:
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7601

-

DARCI JOTTI

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

26

Colorífico (urucum) em pó, de primeira qualidade, isento de

fungos, sujidades, ou mofo. Embalagem de 500 gramas

com identificação do produto, validade mínima de 6 meses

a partir da data de entrega.

UN 130,00  

0,0000

4,87    633,10   

27

Coxa sobre coxa de frango congelada com adição de água

de no máximo de 6%. Aspecto próprio, não amolecido e

nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas,

cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades,

parasitos e larvas. Com registro no SIF ou SISP, validade

de mínima de 3 meses a contar da entrega.

kg 750,00  

0,0000

8,68    6.510,00   

28

Doce de fruta em pasta em embalagem (pote) de 1kg,

diversos sabores com identificação do produto e prazo de

validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.

kg 220,00  

0,0000

12,45    2.739,00   

29

Erva doce, embalagem contendo no mínimo 50g, produto

isento de sujidades, mofo, com identificação do produto e

prazo de validade.

UN 100,00  

0,0000

5,87    587,00   

48

Massa tipo Parafuso - Massa com ovos, embalagem

plástica contendo 500 gramas, com identificação do

produto e prazo de validade não inferior a 6 meses.

kg 500,00  

0,0000

3,85    1.925,00   

60

Repolho Branco de1ª qualidade - isento de fungos e

sujidade

kg 300,00  

0,0000

2,40    720,00   

61

Sagu de primeira qualidade, isento de fungos, sujidades, ou

mofo, embalagem de 500 gramas, com identificação do

produto, prazo de validade não inferior a 6 meses.

UN 380,00  

0,0000

3,49    1.326,20   

62

Sal refinado iodado, em embalagem contendo 1 kg, com

identificação do produto e prazo de validade não inferior a 6

meses.

kg 150,00  

0,0000

1,78    267,00   

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

22.929,80   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

7800

-

GREICIMARA LAZZARETTI GARBIN - EIRELI - ME

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

3

Achocolatado em pó rico em vitaminas e minerais,

embalagem plástica atóxica de 1 kg, validade mínima de 6

meses a contar da entrega do produto.

kg 180,00  

0,0000

12,40    2.232,00   

8

Arroz longo fino, tipo 1, em embalagens de 05 kg,

procedência nacional, isento de mofo, odores estranhos e

substâncias nocivas, embalagens plásticas transparente,

prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data da

entrega.

kg 600,00  

0,0000

4,40    2.640,00   

13

Biscoito doce tipo maria, aromatizado artificialmente,

farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada. A

composição nutricional para porção de 30g (7 unidades)

deverá conter:

130kcal, 23g de carboidratos, 2g de proteínas e 3,3g de

gorduras totais. O produto deve apresentar-se integro, com

sabor e odor agradável. A embalagem deve conter os

dados de identificação, procedência, informações

nutricionais, número de lote, fabricação e data de validade.

Embalagem primária em material tóxico, não violada, isento

de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 04

meses a contar a partir da data de entrega.

Embalagem com 370 gramas

UN 600,00  

0,0000

4,70    2.820,00   

14

Biscoito doce tipo Maria zero lactose, acondicionada em

Pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados

com no mínimo 400g. O produto deverá apresentar

validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

UN 120,00  

0,0000

7,80    936,00   

20

Canjica de milho branco tipo 1, contendo 80% de grãos

inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas,

isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos

animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade -

emb. 500g, com prazo de validade de  no mínimo 06 meses

a partir da data de entrega.

UN 250,00  

0,0000

2,85    712,50   

21

Cravo da índia, embalagem plástica contendo até 50 g do

produto, apresentando a maioria dos cravos íntegros, com

prazo de validade de  no mínimo 06 meses a partir da data

de entrega.

UN 100,00  

0,0000

1,60    160,00   

34

Fermento em pó químico, embalagem contendo 500g, com

identificação do produto e prazo de validade de no mínimo

6 meses a contar da entrega.

UN 100,00  

0,0000

27,89    2.789,00   

40

Leite integral, zero lactose, leite de vaca tipo UHT,

embalagem contendo 1000 ml, prazo de validade não

inferior a 90 dias.

LT 500,00  

0,0000

5,78    2.890,00   
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49

Melão fruta in natura. Características: de primeira, livre de

sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração

uniformes, devendo ser bem desenvolvida, com polpa firme

e intacta.

kg 500,00  

0,0000

6,67    3.335,00   

58

Queijo prato, embalagem integra, na embalagem deverá

constar data da fabricação e data de validade. Certificação

sanitária SIM.

kg 180,00  

0,0000

53,45    9.621,00   

59

Queijo Parmesão, embalagem integra  na embalagem

deverá constar data da fabricação e data de validade.

kg 30,00  

0,0000

59,00    1.770,00   

63

Tomate In natura, maduro, em condições adequadas para o

consumo, com ausência de sujidades, fungos e

machucados.

kg 400,00  

0,0000

6,75    2.700,00   

65

Vinagre de Vinho Tinto, embalagem contendo 750 ml, com

identificação do produto e prazo de validade não inferior a 6

meses.

UN 250,00  

0,0000

3,27    817,50   

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

33.423,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

74107

-

Alliance Comércio de Materiais Ltda

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

15

     
Biscoito doce tipo Rosca Francesa

Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico

hermeticamente vedados com no mínimo 800g. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da

data de entrega na unidade requisitante.

UN 480,00  

0,0000

8,50    4.080,00   

18

Café solúvel, de 1º qualidade; não contém glúten;

embalagem de vidro com 200g. O produto deverá

apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega.

UN 130,00  

0,0000

13,00    1.690,00   

30

Extrato de Tomate, contendo apenas Tomate, Açúcar e Sal

em sua composição, concentrado, embalado em latas,

contendo no mínimo 850 gramas, com identificação do

produto e prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir

da data de entrega.

UN 260,00  

0,0000

7,24    1.882,40   

31

Farinha de milho fina, tipo 1, embalagem com 1 kg, isenta

de fungos, sujidades e corpos estranhos com identificação

do produto e prazo de validade de no mínimo 6 meses a

contar da entrega.

kg 280,00  

0,0000

3,25    910,00   

32

Farinha de Trigo Especial, tipo 1, com adição de Ferro e

Ácido Fólico, embalagem com 5 kg, com identificação do

produto e prazo de validade de no mínimo 6 meses.

kg 250,00  

0,0000

2,49    622,50   

35

Feijão Preto, tipo 1, embalagem de 1 kg com identificação

do produto e prazo de validade  de no mínimo 6 meses a

contar da entrega.

kg 230,00  

0,0000

8,95    2.058,50   

39

Leite de vaca, tipo UHT, integral caixas de 1000ml.

Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega.

LT 3.500,00  

0,0000

3,51    12.285,00   

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

23.528,40   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

74108

-

Maria Piran Osmarin Eirieli

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

2

Abacaxi de primeira, in natura, apresentando grau de

maturação que permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação. Em condições adequadas para

o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

kg 600,00  

0,0000

8,88    5.328,00   

10

Banana prata, in natura, em kg, apresentando grau de

maturação, sem machucados, com ausência de sujidades.

kg 1.000,00  

0,0000

5,69    5.690,00   

11

Banana caturra in natura, apresentando grau de maturação,

branca, sem machucados.

kg 3.000,00  

0,0000

5,69    17.070,00   

37

Iogurte embalagem com 720 gramas, contendo 6 potes,

zero lactose,  sabores diversos, embalagem sem batidas,

inspecionado. Com identificação do produto, sendo que o

mesmo deverá apresentar validade mínima de 30 dias a

contar da data de entrega.

UN 400,00  

0,0000

9,65    3.860,00   

38

Iogurte, sabores diversos. com polpa de fruta. A

embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência,

informações nutricionais, número do lote, data de validade,

deverá atender as especificações técnicas da Anvisa e

inmetro. Prazo de validade de no mínimo 45 dias a partir da

entrega do produto. Embalagem de 1 litro.

LT 2.500,00  

0,0000

5,70    14.250,00   
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42

Maçã gala de boa qualidade, apresentando grau de

maturação, tamanho médio, in natura, limpas, sem

machucados.

kg 1.800,00  

0,0000

8,40    15.120,00   

43

Mamão Formosa de primeira, in natura, tipo formosa,

maduro, sem machucados, com ausência de sujidades e

fungos.

kg 1.500,00  

0,0000

6,78    10.170,00   

45

Manteiga pura sem sal. Embalagem com, no mínimo, 500g,

contendo dados de identificação do produto, marca do

fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto

deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura.

kg 40,00  

0,0000

23,90    956,00   

47

Massa fina para sopa - tipo cabelo de anjo, Macarrão

Espaguete, à base de farinha com ovos, pacote contendo

500 gramas, com identificação do produto e prazo de

validade não inferior a 6 meses.

UN 170,00  

0,0000

5,70    969,00   

53

Orégano Desidratado. Constituído de folhas acompanhadas

ou não de pequenas unidades florais, sãs, secas e limpas.

Embalagem: saco de polietileno, íntegro, atóxico,

resistente, vedado hermeticamente e limpo, com no mínimo

500g.

UN 60,00  

0,0000

4,80    288,00   

56

Peito de frango com osso, congelado com adição de água

de no máximo de 6%. Aspecto próprio, não amolecido e

nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas,

cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades,

parasitos e larvas. Com registro no SIF ou SISP.

kg 600,00  

0,0000

9,70    5.820,00   

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

79.521,00   

_________________________

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

241.818,20   

 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.

Vander Augusto Dal Piaz Madalóz

Clarice Conterato

Vander Augusto Dal Piaz Madalóz

Clelia Juliana Rugeri

Constantina,  1  de  Abril  de  2021

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

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Presidente

 - ........................................ - Membro

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Milena Copini - ................................................................. - Representante

Greicimara L Garbin - ................................................................. - Representante

Rafael Junior Perin - ................................................................. - Representante

Luiz Carlos Gheller - ................................................................. - Representante



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA               

CNPJ:

Avenida João Mafessoni, 483

C.E.P.:

87.708.889/0001-44

99680-000

-

Constantina - RS

TOMADA DE PREÇO

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  1/2021 - TP

5/2021

5/2021

25/02/2021

Folha:  6/6

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Mateus Zanella Jotti - ................................................................. - Representante

Maria Piran Osmarin - ................................................................. - Representante


