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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 23 de Abril de 2015, às 15:04 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  015/2015, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  21/2015, Licitação nº 13/2015 - 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 cesta de alimentos (benefício eventual) de vulnerabilidade temporária, conforme Lei Municipal VSS. Nº 607/2014, com
entrega parcelada, para atender famílias de baixa renda em situação de risco e vulnerabilidade, buscando proporcionar maior qualidade
de vida para as famílias atendidas.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes das propostas e das documentações de habilitação
(envelopes 01 e 02) e os documentos de credenciamento nada de irregular foi constatado. O Pregoeiro então solicitou
a todos os presentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes das propostas e documentações e rubricassem
os mesmos. Depois de esclarecido as formas de procedimento do Pregão Presencial, os representantes declararam
que cumprem com os requisitos de habilitação e o Pregoeiro determina a abertura dos envelopes contendo as
propostas financeiras das empresas. Foram verificadas as conformidades das mesmas com as exigências do Edital,
constatado que a proposta  apresenta pela empresa Marcelo Canello ME  representado pelo Sr. Marcelo Canello
apresentou a proposta "acima" do valor máximo estabelecido no Anexo E do edital (valor unitário/valor total), ficando
portanto "desclassificado". As empresas atenderam os requisitos do Edital e que os preços ofertados estão de acordo
com os preços previstos no Edital supracitado declarou-se aberta a sessão para proceder aos lances verbais, de
acordo com o histórico do Pregão em anexo a presenta ata.

Item

Participante:

Especificação

2062 - FILIPINI & CIA LTDA ME

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

1 Cesta Básica de alimentos contendo:
- 5 kg de arroz Parborizado "tipo 01";
- 5 kg de farinha de trigo especial tipo 01;
- 5 kg de açúcar cristal;
- 2 kg de feijão preto tipo 01;
- 1 kg de farinha de fubá/milho fina;
- 1 kg de macarrão parafuso;
- 400 gramas de leite em pó;
- 2 unidades de 900 ml de óleo de soja (pet);
- 200 gramas de café solúvel granulado;
- 1 kg de sal refinado;
- 400 gr de mistura doce - sabores diversos;

UNI 800,00  0,0000 73,61    58.888,00   

Total do Participante --------> 58.888,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 58.888,00   
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 COMISSÃO:

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.

PAULO CESAR MENEGOTTO

EDUARDO JOÃO TREVISAN

ALEXANDRA ANGONESI DA CRUZ

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

ROSANE DA SILVA KOSLOSKI

MOACIR DOS SANTOS JUNIOR

Bom Jesus,  23  de  Abril  de  2015
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