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OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 3 de Junho de 2020, às 10:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA                     , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  84/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  88/2020, Licitação nº 24/2020 - 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:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE CESTAS BÁSICAS PARA FORNECIMENTO ÀS FAMÍLIAS
ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE CUNHA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA

ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  45/2020    (Sequência: 4)

Parecer da Comissão:
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Participante:

Especificação

6405 - RENATO ALVES DOS SANTOS CUNHA

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

1 CESTA BÁSICA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.390/2014.
COMPOSIÇÃO: 01 Pct Arroz tipo 1 - Beneficiado, polido,
limpo, grãos inteiros, longos e finos. Deverá conter no
mínimo 90% de grãos inteiros com máximo de 15% de
umidade. Pacote c/ 5 kg. 05 Pct Açúcar refinado - Contendo
sacarose, deverá ser fabricado de suco de cana, livre de
fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de
detritos de animais ou vegetais. Pacote c/ 1 kg. 03 Pct
Feijão Carioca Tipo 1 - Produto de 1ª qualidade, constituído
de no mínimo 90% de grãos na cor característica à
variedade correspondente de tamanho e formato naturais,
maduros, limpos e secos. A umidade máxima de 15%, e
impurezas e matérias estranhas no máximo de 2%.Pacote c/
1 kg. 02 Pct Macarrão com ovos (espaguete) - Produto não
fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo
especial/sêmola com água, adicionado de ovo. Umidade
máxima de 13%. Pacote c/ 500g. 02 Pet Óleo de soja -
Produto de soja refinado, tendo sofrido processo tecnológico
adequado como degomagem, neutralização, clarificação,
frigorificação ou não, desodorização. Garrafa Plástica de
900 ml. 02 Unid Extrato de Tomate - Produto resultante da
concentração da polpa de tomates maduros, escolhidos,
sãos, sem peles e sementes por processo tecnológico
adequado. Será tolerado 1% de açúcar e 5% de cloreto de
sódio. Embalagem Longa Vida/Tetra Pack c/ 130gr. 01 Pct
Farinha de Mandioca Torrada - Produto obtido pela moagem
da parte comestível do vegetal (mandioca). Fabricada a
partir de matérias primas limpas, isentas de matérias
terrosas e parasitas. Pacote c/ 0,5kg. 01 Pct Farinha de
Trigo Especial - Produto obtido pela moagem exclusiva do
grão de trigo são, limpo, isento de matérias terrosas, com no
máximo 15% de umidade. Aspecto de pó fino, cheiro e sabor
próprios. Pacote c/ 1 kg. 01 Unid Sal com Alho - tempero sal
com alho sem pimenta ou outros condimentos. embalagens
plásticas de 500grs, integras, sem aberturas, estufamentos,
contendo informações nutricionais, data de fabricação e
validade de 6 meses a contar da data de entrega. Pote c/
300g. 01 Pct Farinha de Milho - Produto obtido pela
moagem do grão de milho, desgerminado ou não. Deverá
ser fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas,
isentas de matérias terrosas e parasitas. Não poderá ser
úmido, fermentado ou rançoso. Pacote c/ 1 kg. 01 Pct Fubá
Amarelo Tipo I - embalagem de polipropileno original do
fabricante, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou
parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro
no ministério competente, informações do fabricante. data
fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses
estampado na embalagem. Pacote c/0,5kg. 02 Pct Café em
pó - É o endosperma (grão) beneficiado do fruto maduro de
diversas espécies do gênero Coffea, Coffea arábica, C
libérica Hiern e C. canephora (C. robusta ), submetido a
tratamento térmico adequado até atingir o ponto de torra
escolhido. Com selo ABIC. Extra Forte. Pacote c/ 0,5kg. 01
Unid Achocolatado - Achocolato em pó vitaminado;
constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha,
sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau
alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais
e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor
característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de
200grs íntegras, sem aberturas, contendo informação
nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6
meses a contar a data de entrega. Unidade c/ 200g. 01 Lata
Sardinha em conserva, preparada com pescado fresco,
limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível.
Acondicionado em recipiente de folha de flandres íntegro,
resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante. Lata c/ 125g. 01
Pct Biscoito de Maisena - Bolacha doce Tipo maizena, doce,
sem recheio. Pacote c/ 200g. 01 Unid Creme Dental - Tubos
ou bisnagas de 90 gramas contendo creme dental com flúor,
embalados em tubos e bisnagas plásticas providas de
tampa também plásticas que permita o controle de escape
do produto e com vedação perfeita, trazendo externamente
dados de identificação do fabricante, procedência, numero
de lote, validade, numero de registro do Ministério da Saúde
e selo da Associação Brasileira de Odontologia, com prazo
de validade de no mínimo 12 meses impresso na
embalagem. Unidade c/ 50g. 02 Unid Sabonete - Sabonete
em barra, embalagem de 90g, com registro na ANVISA,
aspecto físico sólido, para higienização. Unidade c/ 90g. 01
Unid Embalagem de Papelão - Os produtos deverão estar
acondicionados em caixas de papelão resistentes Caixa

UNI 400,00 0,0000 116,30 46.520,00
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CESTA BÁSICA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.390/2014.
COMPOSIÇÃO: 01 Pct Arroz tipo 1 - Beneficiado, polido,
limpo, grãos inteiros, longos e finos. Deverá conter no
mínimo 90% de grãos inteiros com máximo de 15% de
umidade. Pacote c/ 5 kg. 05 Pct Açúcar refinado - Contendo
sacarose, deverá ser fabricado de suco de cana, livre de
fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de
detritos de animais ou vegetais. Pacote c/ 1 kg. 03 Pct
Feijão Carioca Tipo 1 - Produto de 1ª qualidade, constituído
de no mínimo 90% de grãos na cor característica à
variedade correspondente de tamanho e formato naturais,
maduros, limpos e secos. A umidade máxima de 15%, e
impurezas e matérias estranhas no máximo de 2%.Pacote c/
1 kg. 02 Pct Macarrão com ovos (espaguete) - Produto não
fermentado, obtido pelo amassamento de farinha de trigo
especial/sêmola com água, adicionado de ovo. Umidade
máxima de 13%. Pacote c/ 500g. 02 Pet Óleo de soja -
Produto de soja refinado, tendo sofrido processo tecnológico
adequado como degomagem, neutralização, clarificação,
frigorificação ou não, desodorização. Garrafa Plástica de
900 ml. 02 Unid Extrato de Tomate - Produto resultante da
concentração da polpa de tomates maduros, escolhidos,
sãos, sem peles e sementes por processo tecnológico
adequado. Será tolerado 1% de açúcar e 5% de cloreto de
sódio. Embalagem Longa Vida/Tetra Pack c/ 130gr. 01 Pct
Farinha de Mandioca Torrada - Produto obtido pela moagem
da parte comestível do vegetal (mandioca). Fabricada a
partir de matérias primas limpas, isentas de matérias
terrosas e parasitas. Pacote c/ 0,5kg. 01 Pct Farinha de
Trigo Especial - Produto obtido pela moagem exclusiva do
grão de trigo são, limpo, isento de matérias terrosas, com no
máximo 15% de umidade. Aspecto de pó fino, cheiro e sabor
próprios. Pacote c/ 1 kg. 01 Unid Sal com Alho - tempero sal
com alho sem pimenta ou outros condimentos. embalagens
plásticas de 500grs, integras, sem aberturas, estufamentos,
contendo informações nutricionais, data de fabricação e
validade de 6 meses a contar da data de entrega. Pote c/
300g. 01 Pct Farinha de Milho - Produto obtido pela
moagem do grão de milho, desgerminado ou não. Deverá
ser fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas,
isentas de matérias terrosas e parasitas. Não poderá ser
úmido, fermentado ou rançoso. Pacote c/ 1 kg. 01 Pct Fubá
Amarelo Tipo I - embalagem de polipropileno original do
fabricante, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou
parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro
no ministério competente, informações do fabricante. data
fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses
estampado na embalagem. Pacote c/0,5kg. 02 Pct Café em
pó - É o endosperma (grão) beneficiado do fruto maduro de
diversas espécies do gênero Coffea, Coffea arábica, C
libérica Hiern e C. canephora (C. robusta ), submetido a
tratamento térmico adequado até atingir o ponto de torra
escolhido. Com selo ABIC. Extra Forte. Pacote c/ 0,5kg. 01
Unid Achocolatado - Achocolato em pó vitaminado;
constituído de pó fino e homogêneo; isento de farinha,
sujidades e materiais estranhos, obtido da mistura de cacau
alcalino em pó, leite em pó, sal, açúcar, vitaminas e minerais
e arona natural de chocolate, com aspecto, cor, sabor e odor
característicos, livre de gorduras trans, em embalagens de
200grs íntegras, sem aberturas, contendo informação
nutricional, data de fabricação e validade mínima de 6
meses a contar a data de entrega. Unidade c/ 200g. 01 Lata
Sardinha em conserva, preparada com pescado fresco,
limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível.
Acondicionado em recipiente de folha de flandres íntegro,
resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante. Lata c/ 125g. 01
Pct Biscoito de Maisena - Bolacha doce Tipo maizena, doce,
sem recheio. Pacote c/ 200g. 01 Unid Creme Dental - Tubos
ou bisnagas de 90 gramas contendo creme dental com flúor,
embalados em tubos e bisnagas plásticas providas de
tampa também plásticas que permita o controle de escape
do produto e com vedação perfeita, trazendo externamente
dados de identificação do fabricante, procedência, numero
de lote, validade, numero de registro do Ministério da Saúde
e selo da Associação Brasileira de Odontologia, com prazo
de validade de no mínimo 12 meses impresso na
embalagem. Unidade c/ 50g. 02 Unid Sabonete - Sabonete
em barra, embalagem de 90g, com registro na ANVISA,
aspecto físico sólido, para higienização. Unidade c/ 90g. 01
Unid Embalagem de Papelão - Os produtos deverão estar
acondicionados em caixas de papelão resistentes Caixa

Total do Participante --------> 46.520,00
_________________________

Total Geral ----------------------> 46.520,00

COMISSÃO:

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

 FAUSTO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA

JOSE EMILIO DOS REIS NUBILE

MARCELO JOSE OLIVEIRA BITTENCOURT

Cunha,  3  de  Junho  de  2020

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

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

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

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

CARLA HELENA FERNANDES RIBEIRO - ................................................................. - Representante

RENATO ALVES DOS SANTOS - ................................................................. - Representante


