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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

16/2021

Rua João Goetten Sobrinho,555, 555 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
85.997.237/0001-41 (49) 3244-2032

89540-000 - Santa Cecília

42/2021

Data do Processo: 11/08/2021

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS PARA
DOAÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, DE FORMA TEMPORÁRIA,
ATENDIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 2.098 DE 22/09/2020,
CONFORME RELAÇÃO, QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

PARECER DA COMISSÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 2021, às 08h30min, reuniu-se nas dependências do prédio da Prefeitura, o
Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio. Dando prosseguimento para proceder à abertura do Processo de Licitação nº 042/2021
- Edital de Pregão Presencial nº 016/2021. O Pregoeiro, até o horário previsto no edital (08h45min), recebeu os envelopes,
devidamente lacrados, da proponente: VILSON SOARES DE MEDEIROS & CIA LTDA. Foi efetuado o credenciamento do
representante presente à sessão conforme relação juntada ao processo. Deu-se início à sessão às 08h45min, sendo que
primeiramente foram rubricados os envelopes, passando-se em seguida, à abertura do que continha a proposta. A proposta
foi  analisada  e  rubricadas  pelos  presentes,  sendo  constatado  que  no  aspecto  formal  a  empresa:  VILSON  SOARES  DE
MEDEIROS  &  CIA  LTDA  atendeu  às  exigências  do  edital,  estando  classificada  nesta  fase.  Em  seguida  a  proposta  foi
cadastrada  no  Sistema  Betha  Compras.  Passou-se  então  para  a  fase  de  lances.  Verificou-se  que  os  valores  finais
propostos  ficaram  abaixo  dos  valores  de  referência  constante  no  edital,  portanto,  de  acordo  com  o  estimado  para
contratação. Sendo assim, passou-se à abertura do envelope dos documentos de habilitação.

Reuniram-se no dia 25/08/2021, as 08:45 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 1504/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 42/2021 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:

Lote: 1
Participante: VILSON SOARES DE MEDEIROS & CIA LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

2 Açucar - obtido da cana de açúcar cesta básica - Açúcar - obtido
da cana de açúcar, tipo glacucar, com aspecto, cor, cheiro
próprios e sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P
e umidade máxima de 0,3% P/P, sem fermentação, isento de
sujidades, parasitas, material teroso e detritos animais ou
vegetais. Embalagem de 5kg. Contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade.

1.000,0 UN alto alegre 17,73 17.730,00

4 Arroz parboilizado- tipo 1 cesta básica - Arroz parboilizado- tipo
1, subgrupo polido, classe longo fino, agulha, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, com
grãos inteiros. Embalado em pacote de 5 kg. contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

1.000,0 UNI kika 18,72 18.720,00

5 Biscoito de maisena cesta básica - Biscoito de maisena -
Bolacha doce tipo maisena, doce, sem recheio. Embalado em
pacote de 300 gr.

1.000,0 UN vitoria 3,83 3.830,00

7 Café em pó - café torrado cesta básica - Café em pó - café
torrado e moído de boa qualidade e melhor marca, alto vácuo,
extra forte. Registro do produto no Ministério da Saúde,
certificado da ABIC e laudo técnico. Embalados em pacote de
500gr. Embalagem deverá conter a especificação do
produto,peso líquido, data de fabricação e prazo de validade.

1.000,0 UN caboclo 10,44 10.440,00
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10 Creme Dental 70 Gr, com flúor, cesta básica - Creme Dental 70

Gr, com flúor, cálcio, anticárie, tripla limpeza completa. Cesta
Básica

1.000,0 UN ice fresh 3,25 3.250,00

11 Desodorante rolon 55G 0% álcool etílico cesta básica -
Desodorante rolon 55G 0% álcool etílico

1.000,0 UN monange 7,82 7.820,00

13 Farinha de milho Branca (Bijú). cesta básica - Farinha de milho
Branca (Bijú). Embalagem de 1 Kg, sacos plásticos
transparentes e atóxicos , tampos não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o momento do consumo.
Farinha de milho branca, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, esento
de sujidades, bolor, parasitas e larvas. Deve atender às normas
de rotulagem geral, nutricional e específicas no respectivo
Regulamento Técnico, devendo apresentar identificação e
contato do fornecedor, nome do produto, peso e informações
nutricionais.

1.000,0 UN agrical 8,75 8.750,00

16 Farinha de trigo, especial cesta básica - Farinha de trigo,
especial, enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto obtido
pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem
umidade, (tolerado máximo 14% de umidade), embalagem de 5,0
Kg contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso líquido. O produto deverá ter aspecto de pó
fino branco, com cheiro e sabor próprios.

1.000,0 UNI beatriz 16,88 16.880,00

17 Feijão preto tipo I,  in natura cesta básica - Feijão preto tipo I,  in
natura, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de
matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou
parasitas, livre de umidade, secos, embalagem plástica de 1,0Kg
contendo identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso líquido.

1.000,0 UN rio bello 7,16 7.160,00

19 Fermento Biológico Seco instantâneo  125 Gr cesta básica -
Fermento Biológico Seco instantâneo  125 Gr

1.000,0 UN fleischamnn 5,94 5.940,00

21 Frango a passarinho - Frango a passarinho 1.000,0 KG seara 13,79 13.790,00

24 Fubá - Fubá mimoso de milho cesta básica - Fubá - Fubá
mimoso de milho, produto obtido pela moagem do grão de milho,
desgerminado ou não, deverão ser fabricadas a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos, com umidade
máxima de 15%p/p, com acidez máxima de 5%p/p, com no
mínimo de 7%p/p de proteína. Com o rendimento mínimo após o
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção.
Embalagem de 1kg.

1.000,0 UN agrical 4,20 4.200,00

25 Kit de Escova dental cesta basica - Kit de Escova dental
tamanho Adulto Médio Macia, cerdas projetadas contendo 2 un.

1.000,0 KIT jade 6,55 6.550,00

27 Leite de vaca integral - Leite de vaca integral, Embalagem: caixa
com 12 unidades de leite longa vida tetrapack. Leite de vaca, tipo
UHT, integral. O produto deve ter registro no Ministério da
Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá
atender as especificações técnicas da portaria nº 369 de
04/09/1997 do Ministério da agricultura e do Abastecimento e do
Regulamento da Inspeção  Industrial e Sanitária de  produtos de
origem animal. Validade mínima de 03 meses a partir da data de
entrega.

1.000,0 CX tirol 47,59 47.590,00

29 Macarrão tipo parafuso,  cesta básica - Macarrão tipo parafuso,
massa de sêmola com ovos, As massas ao serem postas na
água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar
fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o
cozimento de duas vezes a mais do peso antes da cocção.
Embalagem plástica de 1Kg contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.

1.000,0 UN casaredo 6,19 6.190,00

31 Margarina Cremosa Pote 500 Gr cesta básica - Margarina
Cremosa Pote 500 Gr: Ingredientes: Óleos Vegetais Líquidos e
Inter esterificados, Água, Sal (Cloreto de Sódio), Soro de Leite
em Pó, Leite em Pó Desnatado, Vitamina A, Estabilizantes: Mono
e Diglicerídeos de Ácidos Graxos e Lecitina de Soja,
Conservadores: Sorbato de Potássio e Benzoato de Sódio,
Acidulante: Ácido Cítrico, Antioxidantes: TBHQ, BHT, EDTA,
Aromatizante:

1.000,0 UN prime 5,53 5.530,00
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Aroma Idêntico ao Natural, Corantes: Urucum, Cúrcuma e Beta
Caroteno.

33 Molho de tomate tradicional tipo sachê cesta básica - Molho de
tomate tradicional tipo sachê - simples concentrado com no
mínimo 1% de carboidrato e 5% de sódio por porção, deverá ser
preparado com frutos maduros, escolhidos, refogado com
pedaços,  sãos, sem pele e sementes. O produto deverá estar
isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso.
Embalagem de 340g. Prazo de validade.

1.000,0 UN predilecta 2,95 2.950,00

35 Óleo: de soja, tipo I cesta básica - Óleo: de soja, tipo I, classe
refinado, vitamina D9, embalagem plástica de 900 ml cada,
contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade.

1.000,0 UN coamo 7,95 7.950,00

37 Ovos vermelhos ou brancos de galinha - fresco, tamanho médio
ou superior, pesando no mínimo 55 gr por unidade, embalagem
em caixa descartável com capacidade para uma dúzia.

1.000,0 UNID goulart 7,93 7.930,00

39 Papel Higiênico cesta básica - Papel Higiênico folha simples,
picotado de alta qualidade, fibra celulósicas, golfado, macio,
absorvente,  acondicionado em fardo de 4 rolos de no mínimo 30
metros cada x 10 cm.

1.000,0 FRD paloma 3,57 3.570,00

41 Sabão em Pedra Tradicional Neutro cesta básica - Sabão em
Pedra Tradicional Neutro, Pct com 5 unidades

1.000,0 PCT zavaski 8,41 8.410,00

43 Sabonete em barra  cesta básica - Sabonete em barra com
registro na ANVISA, aspecto físico sólido, para higienização,
puro e suave. Embalado em pacote de 90 gr.com 05 unidades.

1.000,0 UN ype 7,41 7.410,00

46 Sal refinado, iodado cesta básica - Sal refinado, iodado, com
granulação uniforme e com cristais brancos. A iodação do sal
deve seguir a legislação especifica embalagem de polietileno de
1,0 Kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade.

1.000,0 UN cruzeiro 1,45 1.450,00

47 Shampoo 330 ML,  PH5,5 cesta básica - Shampoo 330 ML,
PH5,5

1.000,0 UN monange 5,96 5.960,00

230.000,00Total do Participante:
Lote: 2
Participante: VILSON SOARES DE MEDEIROS & CIA LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Açúcar - obtido da cana de açúcar, 1Kg - Cesta Básica - Açúcar -
obtido da cana de açúcar, tipo glacucar, com aspecto, cor, cheiro
próprios e sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P
e umidade máxima de 0,3% P/P, sem fermentação, isento de
sujidades, parasitas, material teroso e detritos animais ou
vegetais. Embalagem de 1kg. Contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade.

1.000,0 KG alto alegre 4,44 4.440,00

3 Arroz Parboilizado 1kg - Cesta Básica - Arroz parboilizado - tipo
1, subgrupo polido, classe longo fino, agulha, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, com
grãos inteiros. embalado em pacote de 1kg. contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.

1.000,0 KG kika 4,55 4.550,00

6 Biscoito de maisena -  pacote de 300 gr. Cesta Básica Kit 2 -
Biscoito de maisena - Bolacha doce tipo maisena, doce, sem
recheio. Embalado em pacote de 300 gr.

500,000 PCT vitoria 3,85 1.925,00

8 Café em pó - café torrado e moído 250 g - Cesta básica - Café
em pó - café torrado e moído de boa qualidade e melhor marca,
alto vácuo, extra forte. Registro do produto no Ministério da
Saúde, certificado da ABIC e laudo técnico. Embalados em
pacote de 250gr. Embalagem deverá conter a especificação do
produto,peso líquido, data de fabricação e prazo de validade.

500,000 UN caboclo 5,40 2.700,00

9 Creme Dental 70 Gr, com flúor, cálcio, anticárie, tripla limpeza
completa. Cesta Básica - Kit 2 - Creme Dental 70 Gr, com flúor,
cálcio, anticárie, tripla limpeza completa. Cesta Básica

500,000 UN ice fresh 3,19 1.595,00

12 Desodorante rolon 55G 0% álcool etílico cesta básica - Kit 2 -
Desodorante rolon 55G 0% álcool etílico cesta básica

500,000 UN monange 7,88 3.940,00

14 Farinha de milho Branca (Bijú). Embalagem de 1 Kg, Cesta
básica - Kit 2 - Farinha de milho Branca (Bijú).

500,000 KG agrical 8,87 4.435,00
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Embalagem de 1 Kg, sacos plásticos transparentes e atóxicos ,
tampos não violados, resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo. Farinha de milho branca,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de
umidade, fermentação, ranço, esento de sujidades, bolor,
parasitas e larvas. Deve atender às normas de rotulagem geral,
nutricional e específicas no respectivo Regulamento Técnico,
devendo apresentar identificação e contato do fornecedor, nome
do produto, peso e informações nutricionais.

15 Farinha de trigo especial 1kg - cesta básica - Farinha de trigo
especial, enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto obtido
pela moagem exclusiva do grão de trigo isenta de terra, sem
umidade, (tolerado máximo 14 % de umidade), embalagem 1kg.
contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido. o produto deverá ter aspecto de pó fino
branco, com cheiro e sabor próprios.

1.000,0 KG beatriz 4,20 4.200,00

18 Feijão preto tipo I,  in natura. Cesta Básica Kit 2 - Feijão preto
tipo I,  in natura, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso,
isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou
parasitas, livre de umidade, secos, embalagem plástica de 1,0Kg
contendo identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso líquido.

500,000 KG rio bello 7,09 3.545,00

20 Fermento Biológico Seco instantâneo  125 Gr cesta básica kit 2 -
Fermento Biológico Seco instantâneo  125 Gr cesta básica

500,000 UN fleiscmann 5,84 2.920,00

22 Frango a passarinho - Cesta Básica - Kit 2 - Frango a passarinho
1KG

500,000 KG seara 13,72 6.860,00

23 Fubá - Fubá mimoso de milho, 1 Kg - Cesta Básica - Kit 2 - Fubá
- Fubá mimoso de milho, produto obtido pela moagem do grão de
milho, desgerminado ou não, deverão ser fabricadas a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos, com umidade
máxima de 15%p/p, com acidez máxima de 5%p/p, com no
mínimo de 7%p/p de proteína. Com o rendimento mínimo após o
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção.
Embalagem de 1kg.

500,000 KG beatriz 4,15 2.075,00

26 Kit de Escova dental tamanho Adulto Médio Macia, cerdas
projetadas contendo 2 un. Cesta Básica - Kit 2 - Kit de Escova
dental tamanho Adulto Médio Macia, cerdas projetadas contendo
2 un.

500,000 KIT jade 6,52 3.260,00

28 Leite de vaca integral, Embalagem: 01 litro de leite longa vida
tetrapack, Cesta basica - Kit 2 - Leite de vaca, tipo UHT, integral.
1 LT. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura/
SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as
especificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do
Ministério da agricultura e do Abastecimento e do Regulamento
da Inspeção  Industrial e Sanitária de  produtos de origem
animal. Validade mínima de 03 meses a partir da data de
entrega.

2.000,0 UNI tirol 3,86 7.720,00

30 Macarrão tipo parafuso (embalagem com 500g - Cesta Básica -
Macarrão tipo parafuso (embalagem com 500 g), Embalagem
íntegra e inviolada de 500 g. Massa de sêmola com ovos, tipo
parafuso. Não devem estar fermentadas, boloradas ou rançosas.
Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ou
consistência de empapamento.  Validade não inferior a 06 meses
na data de entrega do produto.

500,000 UNI ninfa 3,92 1.960,00

32 Margarina Cremosa Pote 500 Gr. Cesta Básica - Kit 2 -
Margarina Cremosa Pote 500 Gr: Ingredientes: Óleos Vegetais
Líquidos e Inter esterificados, Água, Sal (Cloreto de Sódio), Soro
de Leite em Pó, Leite em Pó Desnatado, Vitamina A,
Estabilizantes: Mono e Diglicerídeos de Ácidos Graxos e Lecitina
de Soja, Conservadores: Sorbato de Potássio e Benzoato de
Sódio, Acidulante: Ácido Cítrico, Antioxidantes: TBHQ, BHT,
EDTA, Aromatizante: Aroma Idêntico ao Natural, Corantes:
Urucum, Cúrcuma e Beta Caroteno.

500,000 UN prime 5,50 2.750,00

34 Molho de tomate tradicional tipo sachê. Embalagem de 340g.
Cesta Básica - Kit 2 - Molho de tomate tradicional

500,000 UN predilecta 2,92 1.460,00
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tipo sachê - simples concentrado com no mínimo 1% de
carboidrato e 5% de sódio por porção, deverá ser preparado com
frutos maduros, escolhidos, refogado com pedaços,  sãos, sem
pele e sementes. O produto deverá estar isento de fermentações
e não indicar processamento defeituoso. Embalagem de 340g.
Prazo de validade.

36 Óleo: de soja, tipo I, classe refinado, Cesta Básica Kit 2. - Óleo:
de soja, tipo I, classe refinado, vitamina D9, embalagem plástica
de 900 ml cada, contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.

500,000 UN coamo 7,91 3.955,00

38 Ovos vermelhos ou brancos de galinha. Cesta Básica - Kit 2 -
fresco, tamanho médio ou superior, pesando no mínimo 55 gr por
unidade, embalagem em caixa descartável com capacidade para
uma dúzia.

500,000 DZ goulart 7,88 3.940,00

40 Papel Higiênico folha simples, Cesta Básica - Kit 2 - Papel
Higiênico folha simples, picotado de alta qualidade, fibra
celulósicas, golfado, macio, absorvente,  acondicionado em fardo
de 4 rolos de no mínimo 30 metros cada x 10 cm.

500,000 PCT paloma 3,55 1.775,00

42 Sabão em Pedra Tradicional Neutro cesta básica - Kit 2 - Sabão
em Pedra Tradicional Neutro cesta básica

500,000 UN zavaski 3,77 1.885,00

44 Sabonete em barra com registro na ANVISA, Embalado em
pacote de 90 gr. Cesta Báscia - KIt 2 - Sabonete em barra com
registro na ANVISA, aspecto físico sólido, para higienização,
puro e suave. Embalado em pacote de 90 gr.

1.000,0 UN ype 1,44 1.440,00

45 Sal refinado, iodado1 kg - Cesta Báscia - Kit 2 - Sal refinado,
iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos. A
iodação do sal deve seguir a legislação especifica embalagem de
polietileno de 1,0 Kg, contendo identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade.

500,000 KG cruzeiro 1,44 720,00

48 Shampoo 330 ML,  PH5,5 cesta básica - Kit 2 - Shampoo 330
ML,  PH5,5 cesta básica

500,000 FR monange 5,90 2.950,00

77.000,00Total do Participante:
307.000,00Total Geral:

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.

Santa Cecília, 25/08/2021

PREGOEIRO

CARLOS ALESSANDRO PACHECO

MEMBRO

JUNIOR CESAR TENUTE

MEMBRO

PEDRO FARIAS DIAS

MEMBRO

RUBENS PAULO NETTO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:
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VILSON SOARES DE MEDEIROS & CIA LTDA

PEDRO DROZDEK


