ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO,NA FORMA PRESENCIAL,TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N" 010/2022

Aos vinte e três dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs,
na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná,
reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH

MALINSKI,e equipe de apoio, CEZAR AUGUSTO SOARES e ANA SARA WELTER,

designados conforme Portaria n° 002/2022 de 03 de janeiro de 2022, para a realização
dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N** 010/2022 DO TIPO MENOR

PREÇO, que tem por objeto a aquisição de kits de alimentação e higiene (cestas
básicas) para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social,
visando suprir as necessidades de famílias carentes e em vulnerabilidade social,

residentes neste município de Planalto/PR, tendo como valor máximo a importância
de R$ 120.424,50 (cento e vinte mil quatrocentos e vinte e quatro reais com cinqüenta
centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas:
SUPERMERCADO LINK LTDA - EPP, a Sra. Joslei Maristela Hartmann, da
empresa A.E.M OESTE COERCIAL EIRELI o Sr. Djonatan Pedro Dst Richetti.

Dando continuidade, a Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da
ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na

submissão ao disposto na mesma. Na sequencia, foram abertos os envelopes
contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio,foram
devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e
condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços
ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram
consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedoras as empresas
subsequentes:
A.E.M

OESTE COMERCIAL EIRELI

lote. Item

Produto/Serviço

Marca

Unldacie Quantidade Preço Preço total

1

CESTAS BÁSICAS

CESTA

UN

EMBALADAS EM FARDOS
TRANSPARENTE

AEM

1

900,00

79,00

71.100,00

RESISTENTES ,

CONSTITUÍDAS DOS ITENS
ABAIXO RELACIONADOS, OS
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QUAIS FORMAM 01 (UMA)
CESTA BÁSICA:

01 unidade de arroz branco,

grupo beneficiado, classe longo
fino, Tipo I, embalagem de 5kg
contendo identificação do

produto, marca do fabricantes,
prazo de validade, peso líquido.

01 unidades de óleo de Soja ,
tipo I, refinado, embalagem
plástica, de 900ml cada,
contendo identificação do

Droduto, marca fabricante, prazo
de validade.

01 unidade de farinha de trigo,
especial, embalagem de 5 Kg
contendo identificação do

produto, marca do fabricante,

Drazo de validade, peso líquido.
0 produto deverá ter aspecto de
pó fino branco.

01 unidade de açúcar Cristal,

especial, cor clara, embalagem
de 2 Kg, contendo identificação
do produto, marca do fabricante,
prazo de validade.

02 unidades de feijão Preto Tipo
in natura, novo, grãos inteiros,
embalagem de IKg cada,
contendo identificação do
produto, marca do fabricante,

3razo de validade, peso líquido.
02 duas unidades de FUBÁ DE

MILHO, 1 kg cada
01 unidades de MACARRÃO
tipo espaguete, massa de

sêmola com ovos. Embalagem
plástica de 2 Kg cada, contendo
identificação do produto, marca
do fabricante, data de
■abricação, prazo de validade.

01 unidade de SAL refinado,
odado. Embalagem plástica 1
Kg, contendo identificação do
produto, marca do fabricante,
Drazo da validade.

i

TOTA L

71.100.00

SUPE RMER GADO LINKLTDA
Lote

Item

Produto/Serviço

Marca

2

1

CESTAS BÁSICAS

link
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EMBALADAS EM FARDOS
TRANSPARENTE

RESISTENTES ,

CONSTITUÍDAS DOS ITENS
ABAIXO RELACIONADOS, OS

QUAIS FORMAM 01 (UMA)
CESTA BÁSICA:

ÁGUA SANITÁRIA embalagem
1 litro - composição: hípoclorito

de Sódio e água; principio ativo:
hipoclorito de Sódio teor de cloro

ativo 2,0% a 2,5% p/p. validade
mínima de 12 meses, a Partir da

data de entrega.
CREME DENTAL COM FLÚOR

90 gr(Tubo com 90gr.), na
embalagem deverá constar data
de fabricação, validade e
número de lote.

Buchas Esponja Multiuso Dupla
Face Para Lavar Louça
2 unidades em cada cesta

básica).

PAPEL HIGIÊNICO - Rolo
picotado e gofrado, de folha
simples com medida media 30
metros x lOcm de alta

qualidade. 100% celulose
virgem.

SABÃO EM PÓ PACOTE (1 KG)
embalagem plástica de primeira
inha, azul, com aparência
uniforme. Isentos de sujeiras e
materiais estranhos. Solúvel

rapidamente em água.
ESCOVA DENTAL adulto

ossui cerdas com pontas
arredondadas que limpam os
entes e massageiam a

gengiva, limpando a língua e
ajudando a remover as bactérias
que causa mal hálito. Cerdas
Médias

2 unidades em cada cesta

básica).

DETERGENTE DE LOUÇA Desengordurante

COMPOSIÇÃO: Tensoativos
Aniônicos, Sequestrante,
Conservantes, Espessante,

Corante, Fragrância e Água.
COMPONENTE ATIVO: Linear
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Alquil Benzeno Sulfonato

Embalagem circular, embalagem
500ml

SABÃO EM BARRA - SÓLIDA
TRANSLÚCIDA, fragrância
neutro, tamanho 200gr, Solúvel
em água, não inflamável. UNID

SABONETE BARRA 180gr
compostos de ácidos graxos de
origem animal ou vegetal e
3ossuem um pH na faixa de 8 a

3,5(pH aicalino) ANTI
BACTERICIDA, perfumes
suaves.

ÁLCOOL GEL 70,
ANTiSEPTICO PARA AS MÃOS
-Embalagem SOOmI ÁLCOOL
GELHIGIENIZADOR

CESTAS BÁSICAS

link

UN

300,00

79,00

23.700,00

EMBALADAS EM FARDOS
TRANSPARENTE

RESISTENTES ,
CONSTITUÍDAS DOS ITENS

ABAIXO RELACIONADOS, OS
QUAIS FORMAM 01 (UMA)
CESTA BÁSICA:

01 unidade de arroz branco,
grupo beneficiado, classe longo
ino. Tipo I, embalagem de 5kg
contendo identificação do
Droduto, marca do fabricantes,
jrazo de validade, peso líquido.

01 unidades de óleo de Soja ,
tipo I, refinado, embalagem
plástica, de 900mi cada,
contendo identificação do

produto, marca fabricante, prazo
de validade.

01 unidade de farinha de trigo,
especial, embalagem de 5 Kg
contendo identificação do
produto, marca do fabricante,

Drazo de validade, peso líquido.
0 produto deverá ter aspecto de
pó fino branco.

01 unidade de açúcar Cristal,

especial, cor ciara, embalagem
e 2 Kg, contendo identificação
do produto, marca do fabricante,
prazo de validade.

02 unidades de feijão Preto Tipo
I, in natura, novo, grãos inteiros.
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embalagem de 1Kg cada,
contendo Identificação do

produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso líquido.
02 duas unidades de FUBÁ DE

MILHO, 1 kg cada
01 unidades de MACARRÃO

tipo espaguete, massa de

sêmola com ovos. Embalagem
plástica de 2 Kg cada, contendo
identificação do produto, marca
do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade.

01 unidade de SAL refinado,
iodado. Embalagem plástica 1
Kg, contendo identificação do
produto, marca do fabricante,
3razo da validade.

TOTAL

47.350,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta
com as licitantes de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se

continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas participantes e
consideradas

vencedoras:

A.E.M

OESTE

COMERCIAL

EIRELI

e

SUPERMERCADO LINK LTDA, em conformidade com o constante acima,

conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de n° 02(dois)contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela
pregoeira, equipe de apoio e licitantes participantes, foi constatado que os mesmos
estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório
e por conseqüência, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. No

curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma
impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por
parte das licitantes participantes. A pregoeira em decorrência do resultado,
ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em favor das empresas A.E.M
OESTE COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ rf

12.144.365/0001-79, situada na Rua Dom Pedro II, 450, centro. Município de São
Miguel do Oeste, estado de Santa Catarina, SUPERMERCADO LINK LTDA,pessoa
jurídica, com inscrição no CNPJ rf 01.946.439/0001-74, situada na Rua Principal, n°
01, Distrito de Sagrada Família, Município de Planalto, estado do Paraná,
classificadas em 1° lugar para o fornecimento do objeto em sua totalidade, conforme
ATA PREGÃO PRESENCIAL 010/2022
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classificação acima, pertinente a aquisição de kits de alimentação e higiene (cestas
básicas) para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social,
visando suprir as necessidades de famílias carentes e em vulnerabilidade social,

residentes neste município de Planalto/PR, conforme edital de licitação e proposta

de preço das licitantes. Pela pregoeira foi informado aos interessados que o presente
processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO,e
demais atos inerentes a esta licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e
representante das empresas licitantes.

CARLA SABRINA RECH

:EZAR AUGUSTO

ANA SARAAVELTER

MALINSKI

OARES

Equipe de Apoio

Pregoeira

Equipe de Apoio

068.626.699-40

066.452.549-03

A.E.M OESTE

072.454.189-69

UPERMERCADO LINK

COMERCIAL EIRELI

LTDA

Djonatan Pedro Ost Richetti

Joslei Maristela Hartmann
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