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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 6 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  6/2021, Licitação nº 1/2021 - CV, na modalidade de Convite 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 alimentos para Escolas Municipais. (Agricultura Familiar)

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  2/2021    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

Aos 06 (seis) dia do mês de abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) horário das 09:00 horas, no Centro

Administrativo Municipal, 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 propostas de

preços.  Em virtude das empresas não estarem presente, e somente terem entregues os envelopes contendo

documentação e proposta, será aguardado o prazo de 02 (dois) 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.

Item

Participante:

Especificação

2283

-

ANGELO GIACOMONI

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

22

Grostoli, do tipo mais grosso, textura macia. Acondicionado

em embalagem de polietileno atóxica, hermeticamente

fechada, com data de fabricação, lote e validade,

apresentar em pacotes individuais de aproximadamente 01

Kg.

kg 400,00  

0,0000

19,97    7.988,00   

26

Massa à base de farinha com ovos, pacote contendo 1

quilo, com identificação do produto e prazo de validade.

kg 500,00  

0,0000

11,98    5.990,00   

30

Pão de cachorro quente do dia, cor dourada, brilhante e

macia, tamanho uniforme.

kg 500,00  

0,0000

11,96    5.980,00   

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

19.958,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

2284

-

IDALGO MARCOLAN

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

1

Açúcar mascavo

UN 120,00  

0,0000

12,95    1.554,00   

2

Alface de 1ª qualidade; - com folhas integras, livres de

fungos; Tipo americana ou crespa, unidade em pé, com

maturidade e tamanhos máximos

UN 1.000,00  

0,0000

2,15    2.150,00   

3

Alho de 1ª qualidade - Grupo comum, roxo.

kg 50,00  

0,0000

37,50    1.875,00   

4

Amendoim descascado de 1ª qualidade isenta de fungos e

sujidades ou mofo, embalagem de 1 kg com identificação

do produto.

kg 80,00  

0,0000

13,98    1.118,40   

6

Batata Doce: Legume in natura, de 1º qualidade, tamanho

médio e uniformes, lisa, graúda, firme, intacta, sem lesões

de origem física ou mecânica e livre de brotos.

kg 300,00  

0,0000

5,97    1.791,00   

7

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

grande consistência firme; sem indicio de germinação;

isenta de sujidade e fungos.

kg 250,00  

0,0000

5,96    1.490,00   

8

Bergamota Ponkan: Deve ter atingido o grau máximo no

tamanho, aroma, e cor da espécie e variedade, apresentar

grau médio de maturação tal qual lhes permita suportar a

manipulação, transporte e conservação em condições

adequadas para o consumo, estar livres de enfermidades,

deteriorização, insetos e sujidade, não estar danificado por

qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a

manipulação.

kg 1.000,00  

0,0000

3,97    3.970,00   

9

Beterraba de 1ª qualidade - tamanho de médio a grande; -

casca integra sem fungos, consistência firme.

kg 500,00  

0,0000

4,90    2.450,00   
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Item

Participante:

Especificação

2284

-

IDALGO MARCOLAN

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

11

Brócolis de 1ª qualidade, livres de fungos; tamanho de

médio a grande.

kg 600,00  

0,0000

5,80    3.480,00   

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

19.878,40   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

2641

-

ADIZANDRO VETORAZZI

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

14

Carne suína, 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 1.000,00  

0,0000

19,90    19.900,00   

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

19.900,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

6774

-

CLEUSA RABAIOLI TOMAZELLI

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

29

Morango: in natura, fruta, fisiologicamente desenvolvida,

bastante firme, com maturação apropriada, inteira, sem

ferimentos, livres de pragas e doenças e munidas de cálice

e pedúnculo verde. Em embalagem plástica transparente

pesando 1 kg cada, sem sinais de fungos ou

apodrecimento.

kg 200,00  

0,0000

13,90    2.780,00   

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

2.780,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

8099

-

BALDUINO TOLOTTI

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

33

Suco natural de uva, embalagens de vidro com

identificação do produto e prazo de validade de 06 meses a

contar da data de entrega do produto.

LT 900,00  

0,0000

9,50    8.550,00   

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

8.550,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

8341

-

COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO PORTO ALEGRE 

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

5

Arroz longo fino, embalagens de 1 kg, isento de mofos,

odores estranhos e substâncias nocivas, embalagem

plástica transparente atóxica com prazo de validade mínimo

de 06 meses após a entrega do produto.

kg 500,00  

0,0000

5,90    2.950,00   

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

2.950,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

8569

-

VALDIR LAZARETTI

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

12

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 350,00  

0,0000

22,45    7.857,50   

13

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 350,00  

0,0000

21,95    7.682,50   

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

15.540,00   

_________________________
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Item

Participante:

Especificação

8596

-

Gilmar José Mognol

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

24

Laranja para suco de 1ª qualidade, atingido o grau máximo

de tamanho, aroma e cor da espécie e variedade,

apresentar grau médio de maturação tal qual lhes permita

suportar a manipulação, transporte e conservação em

condições adequadas para consumo, estra livre de

enfermidades, deteriorização, isenta de sujidades, não

estar danificada por qualquer lesão de origem física ou

mecânica que afete a sua qualidade, a polpa deve se

apresentar intacta e firme.

kg 1.500,00  

0,0000

2,48    3.720,00   

25

Mandioca descascada embalada em pacotes de 1 kg, com

identificação do produto e prazo de validade.

kg 600,00  

0,0000

5,95    3.570,00   

27

Milho Verde: In Natura, em espiga limpa, descascada.

Características de 1ª qualidade, tamanho médio e

uniformes, intacta, sem lesões de origem física ou

mecânica, isento de material terroso e substâncias não

pertencente há espécie.

UN 2.000,00  

0,0000

1,95    3.900,00   

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

11.190,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

74105

-

Edevaldo José Milan

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

10

Biscoito doce caseiro sabores diversos, de primeira

qualidade, isento de fungos, ou mofo, embalagem de 1

quilo, com identificação do produto e prazo de validade não

inferior a 2 meses.

kg 600,00  

0,0000

19,95    11.970,00   

19

Cuca caseira sem recheio, embalagem individual, com data

de fabricação e de validade.

UN 600,00  

0,0000

9,98    5.988,00   

31

Pão Integral, tipo caseiro integral, do dia, cor dourada,

brilhante e macia. Isento de matéria terrosa.

UN 200,00  

0,0000

7,99    1.598,00   

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

19.556,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

74106

-

Marília Berlezi

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

15

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

- casca integra sem fungos, consistência firme.

kg 350,00  

0,0000

3,85    1.347,50   

16

Cenoura de 1ª qualidade - tamanho de médio a grande; -

casca integra sem fungos, consistência firme.

kg 400,00  

0,0000

4,95    1.980,00   

17

Chuchu: Legume in natura, características de 1ª qualidade,

tamanho médio e uniforme, lisa, graúda, firme, intacta, sem

lesões de origem física ou mecânica e livres de brotos e

sujidades.

kg 250,00  

0,0000

4,79    1.197,50   

18

Couve-Flor de 1ª qualidade, livres de fungos; tamanho de

médio a grande.

kg 500,00  

0,0000

5,89    2.945,00   

21

Feijão Preto, tipo 1, embalagem de 2 kg com identificação

do produto e prazo de validade.

kg 300,00  

0,0000

9,43    2.829,00   

23

Laranja do Céu: Espécie do céu deve ter atingido o grau

máximo de tamanho, aroma e cor da espécie e variedade,

apresentar grau médio de maturação tal qual lhes permita

suportar a manipulação, transporte e conservação em

condições adequadas para consumo, estra livre de

enfermidades, deteriorização, isenta de sujidades, não

estar danificada por qualquer lesão de origem física ou

mecânica que afete a sua qualidade, a polpa deve se

apresentar intacta e firme.

kg 350,00  

0,0000

3,92    1.372,00   

28

Moranga cabotiá de 1ª qualidade; tamanho médio,

consistência firme; casca livre de fungos.

kg 300,00  

0,0000

3,89    1.167,00   

32

Repolho branco de 1ª qualidade, isento de fungos e

sujidade.

kg 250,00  

0,0000

1,99    497,50   

34

Tempero verde de 1ª qualidade; - com folhas integras,

livres de fungos, maço médio a grande.

UN 170,00  

0,0000

3,45    586,50   

35

Tomate de 1ª qualidade - tamanho médio a grande; -

consistência firme; - sem sujidade; - pele lisa, livre de

fungos.

kg 450,00  

0,0000

6,80    3.060,00   

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

16.982,00   

_________________________

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

137.284,40   
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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.

 Vander Augusto Dal Piaz Madalóz

Clarice Conterato

Vander Augusto Dal Piaz Madalóz

Clelia Juliana Rugeri

Constantina,  6  de  Abril  de  2021

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

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

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

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


