
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS                      

CNPJ:

AV. SANTA CATARINA, 1022

C.E.P.:

83.021.824/0001-75

89840-000

-

Coronel Freitas - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  5/2021 - PR

8/2021

8/2021

01/02/2021

Folha:  1/2

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 12 de Fevereiro de 2021, às 14:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS                      , reuniram-se os membros da

Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  8935, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  8/2021, Licitação nº 5/2021 - 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:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL,

FUNDAMENTAL E APAE DO MUNICÍPIO.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  3/2021    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão:

Ata referente ao Processo Licitatório 08/2021, Edital de Pregão Presencial REGISRO DE PREÇOS 05/2021, cujo

objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (pães) PARA A

MERENDA ESCOLAR.      Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, às 14h00min, na sala de

licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se o pregoeiro e sua equipe de apoio, para abertura e

julgamento das propostas e da documentação das empresas participantes do certame licitatório. Apresentaram

tempestivamente os envelopes de proposta e documentação, bem como, credenciaram-se as seguintes empresas:    *

PANIFICADORA AVENIDA EIRELI ME;  Após o recebimento e análise da documentação referente ao

credenciamento, verificou-se que a. A  empresa entregou os envelopes está apta a participar do certame.   Ato

contínuo, foram disponibilizados os documentos de credenciamento e os envelopes para que as licitantes e membros

da comissão rubricassem, atestando a sua inviolabilidade. Sendo que não houve nenhum questionamento.  Após, a

pregoeira determinou a abertura dos envelopes contendo as propostas dos participantes, sendo disponibilizado aos

licitantes e Comissão, para que conferissem a validade das propostas e rubricassem as mesmas. Não houve

questionamento.   Após a pregoeira passou a lançar os licitantes e seus respectivos valores de proposta no sistema.

Foi aberto para a etapa de lances para os itens.   A empresas apresentou toda documentação exigida no edital, exceto

a certidão negativa do item 6.1 "i", sendo concedido o prazo de até 05(cinco) dias para apresentação.  A empresa

participante renuncia ao prazo recursal.   Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que será publicada

no site da prefeitura.

Item

Participante:

Especificação

112

-

PANIFICADORA AVENIDA EIRELI ME

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

1

Pão francês, unidade de 50g não quebradiço, miolo

consistente e macio, bem assado, feito no dia da entrega.

Serão rejeitados pães mal assados, queimados,

amassados ou achatados. Não deve ser embalado quente.

Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto

rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante,

data de fabricação, validade e registro no SIM ou SIE.

kg 4.000,00  

0,0000

9,30    37.200,00   

2

Pão francês integral, feito com farinha integral, unidade de

50g não quebradiço, miolo consistente e macio, bem

assado, feito no dia da entrega.

Serão rejeitados pães mal assados, queimados,

amassados ou achatados. Não deve ser embalado quente.

Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto

rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante,

data de fabricação, validade e registro no SIM ou SIE.

kg 50,00  

0,0000

10,80    540,00   

3

Pão sovadinho, de 50g, de boa qualidade com miolo branco

e casca de cor dourada brilhante e homogênea. Serão

rejeitados pães mal assados, queimados, amassados,

achatados e embatumados, aspecto massa pesada e de

características organolépticas anormais. Sem uso de

aditivos químicos. Embalagem plástica atóxica, com

identificação do produto rótulo com ingredientes, valor

nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade e

registro no SIM ou SIE.

kg 1.500,00  

0,0000

9,85    14.775,00   

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

52.515,00   

_________________________

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

52.515,00   
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 

representantes das proponentes.

 CASSIANE FICAGNA

PATRICIA CHEMIN

CLEOMAR PAGNUSSAT

JORACI PAGNUSSAT

MARLOVA GRANDO CIPRIANI

Coronel Freitas,  12  de  Fevereiro  de  2021

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

 - ........................................ - VICE-PRESIDENTE

 - ........................................ - membro

 - ........................................ - membro

 - ........................................ - membro
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