
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2022

Aos sete dias do mês de abril 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° 030/2022, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por

objeto a aquisição de alimentação escolar para o ano letivo de 2022, para os alunos

em geral e com necessidades nutricionais específicas (Intolerância ao glúten, diabetes

melittus tipo I, intolerância a lactose), atendendo educação infantil, ensino

fundamental e educação especial, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal

de Educação deste Município de Planalto-PR, tendo como valor máximo a

importância de R$ 104.753,05 (cento e quatro mil setecentos e cinqüenta e três reais

com cinco centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das

empresas: SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA - ME, o Sr. Paulo

Martinkoski; ATACADO MINIPREÇO LTDA, a Sra. Viviani Carla Dalfovo;

A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI, Sr. Djonatan Pedro Dst Richetti;

SUPERMERCADO LINK LTDA - EPP, Sra. Joslei Maristela Hartmann. 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 seqüência, 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:

AE.M OESTE COMERCIAL EIRELI

Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total i
1 3 CAFÉ SOLÚVEL

GRANULADO 200g.
TRÊS
CORAÇÃO

ÜN 100,00 14,15 1.415,00
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com selo de pureza,
livre de parasitas,
odores estranhos e

substâncias nocivas,

de palha ou folhas
torradas, prazo
mínimo de validade

de 03 meses a partir
da data da entrega.

CHÁ CAMOMILA,
caixas com 10

saquinhos para
infusão em água
quente, com peso
médio entre 10 e 15

g, com data de
fabricação e validade
mínima de 6 meses.

CHILENO CX 300,00 4,25 1.275,00

CHÁ MATE A

GRANEL: chá erva

mate queimado,
constituído de folhas

novas de espécie
vegetais genuínos
ligeiramente tostados
e partidos, de cor
verde amarronzada

escura, com aspecto
cor, cheiro e sabor

próprio., isento de
sujidades, parasitas e
larvas. Validade

mínima 03 meses.

Embalagem em
caixas de papelão
com 250 gramas e
embalagem
secundária em caixas

de papelão. Marca
Matte Leão ou

similar.

CHILENO CX 200,00 7,10 1.420,00

20 GRÉGANO
desidratado, em
embalagem plástica
transparente
resistente, contendo
lOOg, 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.

INCAS PCTE 80,00 7,10 568,00

23 VINAGRE DE MAÇA
- Acidez máxima de

KOLLER UN 500,00 3,75 1.875,00
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4% por embalagem.
Embalagem primária
pet de 750 ml.
Embalagem
secundária em caixas

de papelão. Produto
natural, fermentado
acético de vinho

metabissufito de

potássio, isento de
corantes artificiais,
ácidos orgânicos e
minerais estranhos.

Data de fabricação
na embalagem.
Validade mínima de 6

meses a partir da
data de entrega do
produto

33 IOGURTE à base de

leite integral ou
constituído sabores

diversos, com cultivo

de bactérias lácteas

específicas.
Embalagens de 1L.
Refrigerado com
temperaturas entre
0°C a 5°C, mistura
homogênea, de
consistência pastosa,
geleica, lisa e
brilhante, sabor
fresco, aroma próprio
da variedade.

Composição
nutricional com

mínimo 2,9% de

proteína; máximo 1%
de amido adicionado;
máximo de 30% de

ingredientes não
lácteos. Com registro
no Ministério da

Saúde e atender as

portarias 451/97 do
MS, 369/97 do
MAPA, resolução
12/78 da Comissão

de Normas e

Padrões para
Alimentos. Isento de

estufamento, mofo,
sem precipitação,
acondicionado em

embalagem de
poíietileno resistente,
atóxico. Contendo na

embalagem a
identificação do
produto, marca do
fabricante, validade.

UNIBABY LI 3.000,00 5,35 16.050,00
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data de embalagem,
peso líquido e selo
de inspeção do órgão
competente.
Identificação de
órgão de inspeção
sanitária - laudo de

análise

microbiológica.
Transportarem
veiculo refrigerado ou
em caixas térmicas

higienizadas.

ACHOCOLATADO
EM PÓ Dl ET;

O produto deve estar
de acordo com a

NTA 02 e 83

(Decreto 12.846/78)
e Portaria n® 29 de 13

de janeiro de 1998,
ANVISA.

Ingredientes: cacau
em pó, maltodextrina,

edulcorantes

artificiais: ciclamato

de sódio, sacarina
sódica. Pode conter

edulcorantes

naturais.

SEM GLÚTEN.
Características: cor,
odor, sabor e textura

característica.

Embalagem primaria;
pote plástico atóxico,
resistente, rotulado
de acordo com a

legislação vigente,
com lacre de

Droteçâo intacto,
Desando até 250 g.

Na data da entrega o
produto deve dispor
de no mínimo 06

meses de validade.

APTI PT 10,00 16,00 160,00

FARINHA DE

ARROZ BRANCO,
tipo especial, de
primeira qualidade,
ína, seca,
ligeiramente torrada
e peneirada. De
sabor neutro,
indicada para
celíacos. Isenta de

sujidades, parasitas e

FAZENDA PCTE 10,00 7,10 71,00
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larvas.

Validade mínima de 7

meses contados a

partir da data de
entrega,
acondicionados em

embalagem de
plástico de 1 Kg e
atóxico.

Não conter glúten.

BISCOITO DOCE

SEM LACTOSE-

Biscoito sem lactose

tipo Maria / Leite.
Produzido, embalado

e entregue em
conformidade com a

legislação sanitária
vigente.

Embalagem
contendo 360g a
400g.

Validade mínima de 6

meses a contar da

data de entrega.

PICCININI PCTE 100,00 8,20 820,00

TOTAL 23.654,00

ATACADO MINIPREÇO LTDA

Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

CANELA EM PÓ-
embalagem de
polietileno
transparente
contendo 30 grama
de produto: deve
constar data de

fabricação e
validade; não deverá
conter umidade, odor

desagradável, bolor e
sujidades; validade
mínima de 06 (seis)
meses a partir da
data de entrega do
produto.

incas UN 150,00 1,85 277,50

13 CRAVO DA ÍNDIA-
acondicionado em

embalagem de
polietileno atóxico
atóxico transparente,
contendo lOgr, com
identificação na
embalagem (rótulo)

incas UN 200,00 2,42 484,00
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dos ingredientes,
peso, fornecedor,
data de fabricação e
validade. Isento de

sujídades, parasitas,
larvas e material

estranho. Validade

mínima de 06 (seis)
meses a contar da

data de entrega

16 FERMENTO EM PÓ
QUÍMICO (Amido de
milho (Bacilius
thuringiensis e/ou
Streptomyces
viridochromogenes
e/ou Agrobacterium
tumefaciens e/ou Zea

mays), fermentos
químicos pirofosfato
ácido de sódio,
bicarbonato de sódio

e fosfato

monocálcico.

Alérgicos: pode
conter ovos, soja,
leite, trigo, centeio,
cevada, aveia e
amendoim, contém

glúten). Produto livre
de sujidades,
parasitas e larvas.
Produto formado de

substâncias químicas
que por influência do
calor e/ou umidade

produz
desprendimento
gasoso capaz de
expandir massas
elaboradas com

farinhas, amidos ou

féculas, aumentando

lhes o volume e a

porosidade. Não
contém glúten.
Embalagem PET de
250g cada. O produto
deverá estar em

conformidade com as

leis especificas
vigentes, validade:
mínimo de 03 meses

a partir da data de
entrega.

apti UN 250,00 6,93 1.732,50

25 CAFÉ EM PÓ -
torrado e moído.

Tradicional,
procedente de grãos
sãos, limpos e
isentos de

impurezas,

itamaraty POTE 500,00 14,75 7.375,00
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acondicionado em

pacote aluminizado
alto vácuo, íntegro,
resistente, vedado,
hermetícamente e

limpo, A embalagem
deverá conter

externamente os

dados de selo de

pureza ABIC. Prazo
mínimo de validade

de 06 meses, a partir
da data de entrega.
Embalagem com 500
gramas.

29 GRANOLA SABOR

NATURAL, sem
adição de açúcar;
ingredientes: flocos
de aveia, fibra de
trigo, óleos vegetais
{milho e ou girassol e
ou algodão), frutas
tropicais
desid ratadas,

maltodextrina, uva
passa, flocos de
cereais, fibra natural
solúvel, castanha de

caju, flocos de milho,
sal, alfarroba

desid ratada,
edulcorantes naturais

maltitol e glicosídeo
de esteviol, aromas e
corante natural

urucum. contém

glúten. Embalagem
com 250g

naturallfe PCTE 60,00 11,50 690,00

31 AÇÚCAR CRISTAL-
embalagem com 5
kg. Contendo no
mínimo 99,3% de

sacarose, com

aspectos sólidos 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, com prazo

alto alegre PCTE 600,00 19,85 11.910,00
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de validade de 01

(um) ano a partir da
data de entrega. A
data de validade

deverá constar na

embalagem primária.

ADOÇANTE
DIETÉTICO
LÍQUIDO, 100% SÓ
STÉVIA.

Ingredientes; água,
edulcorantes naturais

glicosídeos de
stevioi, conservantes:

benzoato de sódio e

sorbato de potássio,
acidulante: ácido

cítrico. Produzidos

com 100% de

edulcorante natural

de stévia. Sem

aspartame, sem
ciclamato, sem
sacarina, sem

acesulfame-k.

Unidades de 80 ml.

Prazo de validade

mínimo 12 meses a

contar a partir da
data de entrega.

lowcucar UN 5,00 14,94 74,70

COOKIE INTEGRAL

DIET:

O produto deve estar
de acordo com a

NTA 02 8 83

{Decreto 12.846/78)
e Portaria n® 29 de 13

de janeiro de 1998,
ANVISA.

Ingredientes: farinha
de trigo integral,
farinha de trigo
enriquecida com ferro
e ácido fólico, óleos

vegetais, amido de
milho ou fubá,
castanha de cajú
e/ou castanha do

Pará, edulcorantes
naturais, corante
natural. Pode conter

edulcorante artificial

sucralose. Sem

gordura trans.

Características: cor,
odor, sabor e textura

vitao POTE 60,00 7,95 477,00
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característica.

Embalagem primaria:
saco de filme de

poliéster metalizado,
atóxico, resistente,
hermeticamente

selado, contendo até

200 g. Rotulado de
acordo com a

legislação vigente.

Na data da entrega o
produto deve dispor
de no mínimo 05

meses de validade.

GELÉIA DE FRUTAS
DIET

Especificação
técnica: (pote de
vidro de até 280g).
Geléia de frutas diet,

com 0% de açúcar.

Sabores variados

como: morango,

amora, framboesa,
frutas vermelhas,
ameixa, manga,
goiaba, entre outras
combinações.

A embalagem deverá
conter externamente

os dados de

identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número

de lote, quantidade
do produto.

Deverá apresentar
validade mínima de 6

meses a partir da
data de entrega.

ritter UN 15,00 17,00 255,00

IOGURTE DIET 170

G. - Iogurte de frutas
sem adição de
açúcar, obtido de
leite pasteurizado,
com consistência

cremosa ou firme, em
embalagem de até
170 g., com validade
máxima de 30 dias, a

partir da data de

frimesa UN 40,00 3,10 124,00
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recebimento.

A embalagem deverá
conter externamente

os dados de

dentificação,
procedência,
nformação
nutricional, número
de lote, data de

validade, quantidade
do produto, número
do registro no
Ministério da

Agricultura/SIF/DIPO
A e carimbo de

inspeção.

FÉCULA DE
BATATA, tipo de
farináceo derivado da

batata, utilizado em

mingaus, bolo, tortas,
biscoito. Embalado

em pacote de até
500g e com validade
superior a 4 meses a
partir da data de
entrega do produto.

Sem Glúten.

yoki PCTE 10,00 8,85 88,50

MASSA

ALIMENTÍCIA DE
ARROZ

(MACARRÃO SEM
GLÚTEN) com ovos
massa feita a partir
do arroz, com ovos,
acondícionados em

embalagem de 400g
a 500g, de forma
íntegra e sem
perfurações.

Produto fisicamente

bem conservado, não
triturado pelo
manuseio excessivo,
com data de validade

não inferior a 3

meses a partir da
entrega do produto.
Formato parafuso,
penne, ou fusilli.

Não conter giúten.

urbano PCTE 10,00 5,45 54.50

MASSA urbano PCTE 10,00 8,80 88,00
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ALIMENTÍCIA DE
ARROZ INTEGRAL

{MACARRÃO SEM
GLÚTEN) com ovos
massa feita a partir
do arroz, com ovos,

acondicionados em

embalagem de 400g
a 500g, de forma
íntegra e sem
perfurações.

Produto fisicamente

bem conservado, nâo
triturado pelo
manuseio excessivo,
com data de validade

nâo inferior a 3

meses a partir da
entrega do produto.
Formato parafuso,
penne, fusilli. Nâo
conter glúten.

BOLACHA ÁGUAE
SAL SEM LACTOSE;

o produto deve estar
de acordo com a

NTA 02 e 83

(Decreto 12.846/78)
e Portaria n° 29 de 13

de janeiro de 1998,
ANVISA.

Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida
com ferro e ácido

fólico, gordura
vegetal, açúcar, sem
coiesterol, sem
lactose.

Características: cor,

odor, sabor e textura

característica.

Embalagem primária:
pacotes com dupla
embalagem de
polipropileno,
resistente, atóxica,

lacrada, contendo
400g.

Na data da entrega o
produto deve dispor
de no mínimo 06

meses de validade.

liane PCTE 150,00 9,20 1.380,00

IOGURTE SEM

LACTOSE - sabor

morango, sem

unibaby UN 150,00 2,53 379,50
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lactose, sem adição
de açúcares, com
baixo teor de gordura
totais, alta

dígestibilídade.
Embalagem de até
180g. Validade
mínima de 6 meses a

partir da data de
entrega do produto.

LEITE EM PÓ
INSTANTÂNEO SEM
LACTOSE.

Contendo leite

integral,
maltodextrina, soro
de leite, enzima
lactase, vitaminas (A,
D e C), minerais
(ferro e zinco) e
emulsificante iecitina

de soja.

Lata com até 400g.

A mesma não pode
estar danificada e

deve conter data de

fabricação e
validade.

Prazo mínimo de

validade 06 meses.

nestie LATA 50,00 21.65 1.082,50

TOTAL 26.472,70

SUPERMERCADO LINK LTDA

Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

AMIDO DE MILHO.

Embalagem de 1 kg.
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 meses

a partir da data de
entrega.

NUTRI KG 150,00 7.14 1.071,00

COCO RALADO sem

açúcar embalagem
com 100 gr. Coco
ralado, embalado em

UNICOCO PCTE 50,00 3,89 194,50
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plástico atóxico e
com embalagem
íntegra. Conteúdo de
cor branca, sem

manchas, odor
próprio, não rançoso
e sem umidade

dentro da

embalagem. Livre de
sujidades e
contaminantes. Com

validade no momento

da entrega de, no
mínimo, 6 meses.

10 COLORiFICO, pote/
500 gr. Produto com
odor próprio, não
rançoso e sem

umidade dentro da

embalagem. Livre de
sujidades e
contaminantes. Com

validade no momento

da entrega de, no
mínimo 6 meses.

KAMILLA PCTE 300,00 6,07 1.821,00

11 AÇAFRÂO EM PÓ -
embalagem de
polietileno
transparente

contendo 50 gramas
de produto: deve
constar data de

fabricação e
validade; não deverá
conter umidade, odor
desagradável, bolor e
sujidades; validade
mínima de 06 (seis)
meses a partir da

data de entrega do
produto. Entrega
parcelada.

KAMILLA UN 250,00 1,39 347,50

12 ALECRIM SECO,
embalagem de
polietileno
transparente
contendo 10 gramas
de produto; deve
constar data de

fabricação e
validade; não deverá

conter umidade, odor
desagradável, bolor e
sujidades; validade
mínima de 06 (seis)
meses a partir da
data de entrega do
produto.

KAMILLA PCTE 200,00 1,44 288,00

15 FERMENTO

BIOLÓGICO SECO
instantâneo para pão;
ingredientes:

SAF

INSTANT

UN 70,00 21,61 1.512,70
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21

22

saccharomyces
cerevísiae e

monoesteara de

sorbitana.

Embalagem de 500g
de filme de poliéster
metaiizado laminado

com polietileno.
Sabor, cor e odor

característico.

Fabricado a partir de
matérias primas em
perfeito estado
sanitário, não deverá

conter substâncias

estranhas à sua

composição, cheiro a
mofo e sabor

amargo. Na
embalagem deverá
conter data de

fabricação e
validade. Validade no

mínimo 6 meses a

partir da data de
entrega.

POLVILHO AZEDO
embalagem com 500
gr de plástico ou
papel, contendo data
de fabricação e
validade, validade
mínima de 03 meses

a contar da entrega.

QUEIJO

MUÇARELA, pctc/1
kg, de massa filada,
elástica, sabor suave,
cor levemente

amarelada, obtido a
partir do leite

pasteurizado, em
peça fatiada,
embalado com filme

plástico com barreira
termo encolhível

atóxico, limpo, não
violado, resistente,
no qual tenha sido
aplicado vácuo
parcial, permitindo a
perfeita aderência do

continente ao

conteúdo que
garanta a integridade
do produto até o
momento do

consumo. A

embalagem deverá
conter externamente

os dados de

identificação.

PRATA

ROHDEN

PCTE

KG

250.00

300,00

4,04

31,04

1.010,00

9.312,00
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procedência,
informação
nutricional, número
de lote, data de
validade, quantidade
do produto, número
do registro no
Ministério da

Ag ricu Itu ra/SI F/Dl PO
A e carimbo de

inspeção.

32 FARINHA DE TRIGO

ESPECIAL

ENRIQUECIDA:

Embalagem de 5kg,
com ferro e e acido

fólico, composição
mínima de 75 mcg de
acido fólico e 2,1 de
ferro, na porção de
50 g. Contem glúten.
Embalagem atòxica
devidamente rotulada

conforme legislação
vigente.Vaüdade
mínima 06 meses e

fabricação não
superior a 30 dias da
entrega do produto.

DALLA PCTE 500,00 15,80 7.900,00

34 BISCOITO

SALGADO - Cream

craker, de primeira
qualidade,
Acondicionado em

embalagem de 400g.
segundo os padrões
da resolução n° 259
de 20/09/2002 do

Ministério da Saúde.

Os biscoitos ou

bolachas deverão ser

fabricados a partir de
matérias primas sãs
e limpas, isentas de
matéria terrosa,

parasitos, devendo
estar em perfeito
estado de

conservação. São
rejeitados os
biscoitos ou bolachas

mal cozidos,
queimados, de
caracteres

organoléticos
anormais. Não

devem apresentar
cor esverdeada com

pontos brancos e
cinza (mofo); não
devem estar com

cheiro de mofo: não

PARATI PCTE 500,00 6,49 3.245,00
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devem estar com

perfurações
{carunchos e outros
insetos); devem estar
inteiros e firmes, sem
pó branco solto no
pacote. O produto
devera ter registro no
Ministério da

Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.

TOTAL 26.701,70

SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA

Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

BOBINA DE

PLÁSTICO p/
acondicionamento de

alimentos até 7 kg
rolo d 100

unidades.

PACK RL 150,00 13,79 2.068,50

CHÁ CAPIM
CIDREIRA, caixas
com 10 saquinhos

para infusão em água
quente, com peso
médio entre 10 e 15

g, com data de
fabricação e validade
mínima de 6 meses.

LEÃO CX 300,00 3,87 1.161,00

CHÁ DE ERVA-
DOCE, em
embalagem plástica
transparente
resistente, contendo
15g, 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.

KAMILA PCTE 300,00 3,77 1.131,00

14 FARÍNHA DE

MANDIOCA

TORRADA.

Embalagem primária:
sacos plásticos ou de
papel de 1 kg.
Farinha de

mandioca torrada

fabricadas a partir de
matérias primas
limpas, isentas de
matéria terrosa e

PINDUCA PCTE 120,00 5,33 639,60

ATA PREGÃO PRESENCIAL 030/2022 Página 16
çycr

0G53



parasites. Nâo
podem estar úmidas,
fermentadas ou

rançosas. Produto
obtido pela ligeira
torraçâo da raladura
das raízes de

mandioca (Manibot
utilissima)
previamente
descascada, lavada,

e  isentas do radical

cíaneto.Na

embalagem deverá
constar data da

fabricação data de
validade e número

do lote do produto.
Validade mínima de 6

meses na data da

entrega.

17 LOURO SECO-

acondicionado em

embalagem
reforçada e
apropriada para o o
produto contendo
rótulo com número

de lote, data de
fabricação, validade
mínima de 6 meses a

partir da entrega,
fórmula e

procedência em pct.
com 05 grs

KAMILA POTE 200,00 1,65 330,00

19 MARGARINA

CREMOSA sem sal

Mínimo de 70% de

lipídios, pote intacta
de 1Kg, na
embalagem deverá
constar data da

fabricação data de
validade e número do

lote do produto.
Validade mínima de 3

meses na data da

entrega.

CROMOSY UN 250,00 12,65 3.162,50

24 NOZ MOSCADA -

acondicionado em

embalagem
reforçada e
apropriada para o
produto contendo
rótulo com número

de lote, data de
fôbricação, validade
mínima de 6 meses a

partir da entrega,
fórmula e

procedência em pct.
c/ 8 grs.

KAMILA UN 150,00 2,75 412,50
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26 -ILTRO DE CAFÉ-
filtros em TNT para
coar café- tamanho

103 (grande) produto
100% polipropüeno-
avável e até 5x

reutilizável. Caixas

com 30 filtros.

VIELITA UN 300,00 4,38 1.314,00

27 CANELA EM RAMA-

embalagem de
polietileno
transparente
contendo 10 gramas
de produto In natura;
deve constar data de

fabricação e
validade; não deverá
conter umidade, odor

desagradável, bolor e
sujidades; validade
mínima de 06(seis)
meses a partir da
data de entrega do
produto.

KAMILA PCTE 200,00 2,27 454,00

28 manjericAo
DESIDRATADO

acondicionado em

embalagem de
polietileno atóxico
transparente,
contendo

aproximadamente
30g, com
identificação na
embalagem (rótulo)
dos ingredientes,
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.

KAMILA PCTE 250,00 2,29 572,50

30 ACHOCOLATADO

NATURAL EM PÓ-
açúcar mascavo
orgânico com cacau
em pó. Embalagem
de 1 kg. A
embalagem deverá
conter externamente

os dados de

identificação,
procedência,
informações
nutricionals, data de
validade e atender as

especificações
técnicas. O produto
devera apresentar

MASCAÜ KG 500,00 21,54 10.770,00
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validade mínima de

06 meses a partir da
data de entrega na
unidade requisitante.

TOTAL 22.015,60

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. O item 18 do

lote 01, ficou fracassado pela cotação de valor equivocada. Os itens 03, 06, 07 e 08 do

lote 03 e item 04 do lote 04 não tiveram interessados, sendo considerados

DESERTOS. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas

participantes e consideradas vencedoras: SUPERMERCADO MARTINKOSKI

LTDA - ME, ATACADO MINIFREÇO LTDA, A.E.M.OESTE COMERCIAL

EIRELI, SUPERMERCADO LINK LTDA - EPP, em conformidade com o constante

acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentarem 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:

SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA - ME, pessoa jurídica, com inscrição no

CNPJ n° 26.917.650/0001-90, situada na Travessa Irai, n° 122, Município de Planalto-

PR, , ATACADO MINIPREÇO LTDA, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n°

37.196.858/0001-83, situada na Rua São Paulo, n° 2364, Centro Cívico, Município de

Realeza-PR, CEP: 85.770-000, A.E.M.OESTE COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica,

com inscrição no CNPJ if 12.144.365/0001-79, situada na Rua Dom Pedro II, if 450,

centro. Município de São Miguel do Oeste-SC, SUPERMERCADO LINK LTDA -

EPP, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n° 01.946.439/0001-74, situada na Rua

Principal, n° 1, Distrito de Sagrada Família, Município de Planalto - PR, classificada

em l'' lugar para o fornecimento do objeto em sua totalidade, conforme classificação

acima, pertinente a aquisição de alimentação escolar para o ano letivo de 2022, para

os alunos em geral e com necessidades nutricionais específicas (Intolerância ao
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glúten, diabetes melittus tipo I, intolerância a lactose), atendendo educação infantil,

ensino fundamental e educação especial, suprindo as necessidades da Secretaria

Municipal de Educação deste Município de Planalto-PR e proposta de preço da

licitante. 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 representantes das

empresas licitantes.

' CARLA SABRII^A RECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

CEEARÍÃUGUSTO

SOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03

ANA SARA^^LTER

Equipe de Apoio

072.454.189-69

PAULO MARTINKOSKI

Supermercado Martinkoski

Ltda. - ME

VIVANI CARLA DALFOVO

Atacado Mini Preço

DJO, AN PEDRO OST

RICHETTI

A.E.M Oeste Comercial

Eireli

JOSLEI MARISTELA

HARTMANN

Supermercado Link Ltda.

EPP

ATA PREGÃO PRESENCIAL 030/2022 Página 20

nG57


