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

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2022

Aos quinze dias do mês de junho 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 designados conforme Portaria n° 002/2022 de

03 de janeiro de 2022, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO

PRESENCIAL N" 047/2022, 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 fundamentai 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; CASA

DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI, o Sr. Moisés Luiz Boff. 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:

CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI

i»9te • Item PròyWServIço.'' • Marca iSade Quantidade
1 2 ARROZ PARABOLIZADO

tipo 1, procedência nacional
e de safra corrente. Isento

de mofo, de odores

estranhos e de substâncias
nocivas. 0 produto nâo deve

MOENDA PCTE 1.600,00 20,10 32.160,00
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apresentar grãos disformes
(grãos queimados, pedras,
cascas e carunchos).
Embalado em pacotes com 5
kg, em plástico atóxico.
Prazo mínimo de validade de
06 meses a partir da data da
entrega.

LEITE PASTEURIZADO,
LONGA VIDA TIPO A,
ntegral UHT. Embalagem
Tetra Pak contendo 1 litro
do produto. Prazo de
validade; até 6 meses.
Deverá constar o registro no
Ministério da Agricultura e
apresentar Laudo
Bromatológico, Data de
fabricação: máximo 30 dias.

TERRA

VIVA

LT 11.500,00 4,98 57.270.00

LEITE ZERO LACTOSE,
LONGA VIDA, semi-
desnatado, por
crocessamento UHT (ultra
light temperatura),
composição nutricional (200
ml -1 copo): Valor
energético: 82 Kcal, 6,2 g de
proteína, 2,4g de lipídios) e
zero de lactose. Embalagens
de 1L. Validade mínima de
2 meses na data da

entrega.

TERRA

VIVA

LT 500,00 5,63 2.815,00

TOTAL 92.245.00

SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA

-ote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

CARNE BOVINA PICADA -

de 1^ QUALIDADE, (Paleta)
devem ser proveniente de
estabelecimento cadastrado

junto ao serviço oficial
competente (SIM, SISBI, SÍP
ou SIF). Oriunda de carne
bovina fresca de primeira
qualidade, picada em cubos
de 4 X 4 cm. embalagem
contendo 2 kg cada pacote.
Rotulagem contendo devida
inspeção, data de corte e
validade. O transporte deve
ser feito em veiculo fechado

bem refrigerado, dentro de
caixas térmicas, capaz de
manter o produto integro e
sem oscilação de
temperatura. Entrega
parcelada conforme
solicitação da Secretaria
Municipal de Educação.

BANTLE KG 2.300,00 34,39 79.097,00

MELÃO de primeira
qualidade, redondo, casca

JL FRUTAS

E

KG 700,00 7.35 5.145.00
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PERA , de primeira, tamanho
e coloração uniformes,
devendo ser bem

desenvolvida e madura, com
polpa firme e intacta, sem
danos físicos e mecânicos

oriundos do manuseio e

transporte, acondicionada em
embalagens transparentes e
suas condições deverão
estar de acordo com a

resolução RDC 272/05, com
os padrões de embalagem da
nstruçâo normativa conjunta
n°9de 12/11/02 (SARC,
ANVISA, INMETRO), produto
sujeito a verificação no ato da
entrega aos procedimentos
administrativos determinados

pela ANVISA.

lisa, graúdo, livre de
sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração
uniformes desenvolvida e
madura, com polpa firme e
Intacta, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do

manuseio e transporte.

VERDURA

S

JL FRUTAS

E

VERDURA

S

KG 700,00 5,90 4.130,00

10 BISCOITO DE POLVILHO

DOCE SEM GLÚTEN E SEM
LACTOSE

Biscoito tipo sequilhos sem
glúten.

Embalagens de 200g.
Validade superior a 3 meses
contados a partir da data de
entrega.

Não conter glúten.

JOÃO E

MARIA

PCTE 100,00 7,30 730,00

12 MACARRÃO TIPO
PARAFUSO com ovos.

Características: macarrão

tipo parafuso (fusili) com
ovos. Não deverá apresentar
sujidade, bolor, manchas ou
ragilidade à pressão dos
dedos. Embalagem: plástica,
transparente, resistente, bem
vedada, contendo 3Kg, isento
de qualquer substância
estranha ou nociva. A

rotulagem deve conter no
mínimo as seguintes
nformações: nome e/ou
marca, ingredientes, data de
validade, lote e Informações
nutricionais. Fabricação:
máximo de 60 dias. Validade:

mínimo de 10 meses.

ROSANE PCTE 90,00 19,85 1.786,50

TOTAL 90.888,50

ATA PREGÃO PRESENCIAL 047/2022

cr^

Página 3



Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta

com as Iicitantes de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Os itens 01,

05, 08 e 11 não tiveram interessados, sendo considerados DESERTOS. Dando-se

continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas participantes e

consideradas vencedoras: SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA - ME,

CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI, 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, CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI, pessoa jurídica, com inscrição no

CNPJ rf 27.787.054/0001-03, situada na Rua Padre Manoel Nobrega, 356, Cristo Rei,

Município de Francisco Beltrão-PR, classificadas em 1° 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 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 das licitantes. Pela pregoeira foi

informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor

Prefeito Murúcipal 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.
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CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

CEZAR AUGUSTO

SOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03

MOISÉS LUI2 BOFF

Casa Da Limpeza Cristo Rei

Eireli

PAULO MARTINKOSKI

Supermercado Martinkoski

Ltda. - ME
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