
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO TRIUNFO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

 
 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL/SRP N. 008/2016 

 

Objeto: registro de preços para aquisição de MERENDA ESCOLAR. 

 

Em ata datada de 23 de março de 2016, a Pregoeira e Equipe de Apoio 

procederam ao julgamento do Pregão Presencial/SRP n. 008/2016, concluindo pela 

classificação e habilitação das licitantes ALCIR SEMENSATTO - ME, CNPJ 

88.100.748/0001-07, RAFAEL SCHEER EPP, CNPJ 12.648.524/0001-72 e ZILDA 

RADTKE RADTKE – ME, CNPJ 09.586.040/0001-31. 

Diante do que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal n. 10.520/2002, 

bem como nos termos do parecer da Procuradoria Municipal, HOMOLOGO a classificação 

final e ADJUDICO os itens do presente certame aos licitantes, conforme segue: 

 

 

ALCIR SEMENSATTO - ME, CNPJ 88.100.748/0001-07 
Item QT UN ESPECIFICAÇÃO Valor 

Unitário  

(em R$) 

Total do item 

(em R$) 

06 150 cx Banana caturra. Grau de maturação própria para o consumo. 

Produto de primeira qualidade. Cada fruta deverá pesar no 

mínimo 100g. Cada caixa deverá ter 20 kg. 

27,00 4.050,00 

14 100

0 

kg Carne moída de primeira qualidade. Resfriada em pacotes de 02-

05kg. Necessária identificação e registro em órgão competente. O 

produto deverá ter no ato da entrega um mínimo de 100% de sua 

validade. 

14,50 14.500,00 

15 500 kg Carne suína in natura, tipo carré, serrada 120 a 200gr, congelada 

a -18ºC, embalado em saco plástico, com validade mínima de 

doze meses. Na embalagem primária deve constar as seguintes 

informações: marca comercial, nome e descrição do produto, 

carimbo do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento 

(SIF), e demais dizeres obrigatórios, conforme legislação em 

vigor. 

8,85 4.425,00 

36 600 dz Ovos vermelhos médios. 3,95 2.370,00 

37 100 kg Pimentão verde ou vermelho, produto fresco em boas condições 

de consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

Produto de primeira qualidade. 

2,85 285,00 

43 600 kg Tomate longa vida. Grau de maturação própria para o consumo. 

Produto de primeira qualidade. 

2,80 1.680,00 

 Total 

Estimado 

27.310,00 

 

 



 

RAFAEL SCHEER EPP, CNPJ 12.648.524/0001-72 
Item QT UN ESPECIFICAÇÃO Valor 

Unitário  

(em R$) 

Total do item 

(em R$) 

02 100

0 

kg Açúcar tipo cristal, branco. Embalagem plástica de 02kg. 

Validade mínima de 12 meses na data da entrega. Deve conter 

sacarose, ser originário da cana de açúcar, contendo 

aproximadamente 99,2% de glicídios. 

2,73 2.730,00 

05 100 kg Amido de milho. Embalagem plástica de 01kg. Validade mínima 

de 09 meses na data da entrega. 

3,70 370,00 

08 100

0 

pct Biscoito doce tipo Maria. Composição do Produto: Farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal 

hidrogenada, amido de milho, açúcar cristal, sal, lecitina de soja, 

bicarbonato de sódio, aroma de baunilha. Embalagens: 

Primária: sacos plásticos com peso líquido de 400g, com 

impressão externa, com embalagem 3x1 de polipropileno bi 

orientado duplamente protegido, sendo hermeticamente fechado, 

inteiramente, por termosoldagem. 

Secundária: caixas de papelão com impressão externa para 20 

pacotes de 400g, fechado por fita adesiva. 

2,90 2.900,00 

09 70 kg Café torrado e moído produto de 1.ª qualidade; não contém 

glúten; embalagem 250g; embalagem aluminizada, selo de 

pureza emitido pela Associação Brasileira da Indústria do café, 

selo de pureza emitido pela Associação Brasileira da Insústria do 

Café –ABIC; validade 90 dias após o empacotamento; rotulagem 

segundo os padrões da Resolução n.º 259 de 20/09/2002 do MS. 

10,00 700,00 

11 75 kg Canjica graúda pacotes com 500g. Características: o produto 

deverá obedecer aos limites máximos de tolerância de matérias 

estranhas e impurezas para o tipo 1, correspondente a 0,5%, 

conforme o anexo 1, da portaria 65, de 16/02/93 do ministério da 

agricultura. Características organolépticas: aspecto do grão; cor 

esbranquiçada; odor próprio do produto; sabor: próprio. 

2,20 165,00 

12 75 kg Canjica miúda pacotes com 500g. Características: o produto 

deverá obedecer aos limites máximos de tolerância de matérias 

estranhas e impurezas para o tipo 1, correspondente a 0,5%, 

conforme o anexo 1, da portaria 65, de 16/02/93 do ministério da 

agricultura. Características organolépticas: aspecto do grão; cor 

esbranquiçada; odor próprio do produto; sabor: próprio. 

2,20 165,00 

17 160 kg Doce de frutas cremoso. Produto resultante do processamento 

adequado das partes comestíveis desintegradas de frutas com 

açúcares, com ou sem adição de água, pectina, ajustador de PH e 

outros ingredientes e aditivos permitidos por estes padrões até 

uma consistência apropriada, sendo finalmente acondicionado de 

forma a assegurar sua perfeita conservação. Produto de primeira 

qualidade. 

5,55 888,00 

19 150 kg Ervilha partida seca tipo 1, pacote com 500g. caracterìsticas: O 

produto deverá ser constituído de no mínimo 95% de ervilhas 

partidas, de tamanho e formato naturais, maduras, limpas e 

secas. Deverá obedecer aos limites máximos de tolerância de 

matérias estranhas e impurezas para o tipo 1, correspondente a 

0,5% conforme anexo I da portaria no 65 de 16/02/1993 do 

Ministério da Agricultura. 

6,60 990,00 

21 200 kg Farinha de milho MÉDIA tipo 1. Validade mínima de 06 meses 

na data da entrega. Deve ser isenta de resíduos, impurezas, bolor, 

odor não característico. 

1,65 330,00 

22 800 kg Farinha de trigo especial tipo 1. Validade mínima de 06 meses na 

data da entrega. Produto enriquecido com ferro e ácido fólico. 

2,00 1.600,00 

24 150 Emb. Fermento biológico – características técnicas: fermento biológico, 

seco, instantâneo, para pão. 

Isento de mofo e substâncias nocivas. Embalagem: 

hermeticamente fechada (vácuo), contendo 125g em envelopes 

aluminizados. Prazo de validade mínimo  10 meses a contar a 

partir da data da entrega. 

3,95 592,50 

28 400 kg Macarrão com ovos tipo espaguete. Embalagem plástica de 500g. 3,15 1.260,00 



Deve conter farinha de trigo especial, ovos, sêmola e trigo e 

glúten. Não deverá apresentar sujidades, bolor, manchas ou 

fragilidade á pressão. Validade mínima de 12 meses na data de 

entrega. 

32 150 Kg Margarina vegetal, livre de gordura trans, com sal. Embalagem 

de 500g. Validade mínima de 4 meses na data de fabricação. 

3,70 555,00 

34 150 Latas  Milho verde em conserva, latas com aproximadamente 350g 

(peso drenado), não deve estar amassada, enferrujada ou 

abaulada. Produto de origem vegetal reidratado, conservado em 

água, açúcar e sal. Características organolépticas: aspecto grão 

terno, cor amarelo, odor próprio do produto, sabor próprio. 

2,00 300,00 

38 200 KG Pó para preparo de gelatina. Sabores variados. Embalagem com 

01kg. Validade mínima de 09 meses na data da entrega. 

8,50 1.700,00 

40 100  kg Sagu perola Tipo 1. Embalagem de 500g. 4,50 450,00 

42 300 latas Sardinha em conserva. Sardinhas, água de constituição (ao 

próprio suco) óleo comestível e sal. Não contém glúten. 

2,85 855,00 

44 300  un Vinagre de álcool. Embalagem de 500ml. Validade mínima de 09 

meses na data da entrega. 

1,38 414,00 

 Total 

Estimado 

16.964,50 

 

 

ZILDA RADTKE RADTKE – ME, CNPJ 09.586.040/0001-31 
Item QT UN ESPECIFICAÇÃO Valor 

Unitário  

(em R$) 

Total do item 

(em R$) 

01 80 kg Açúcar mascavo. O açúcar mascavo deverá conter um mínimo de 

90% de sacarose. O produto é elaborado a partir de caldo de 

cana livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas 

e de detritos animais ou vegetais. Nas preparações microscópicas 

deverá demonstrar ausência de sujidades, de parasitas e de 

larvas de insetos ou de seus fragmentos. Embalagem de 500g a 

01kg. 

9,00 720,00 

03 30 kg Alho macho/fêmea desresteado in natura, com maturação 

própria para o consumo. Produto de primeira qualidade. 

19,80 594,00 

04 150  latas Alimento achocolatado instantâneo em pó. Com as seguintes 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: Valor energético: 74kcal, 

carboidratos 17g, das quais 0,7g de proteínas, 0,6g de gordura 

total, 0g de gorduras saturadas, não contendo gorduras trans, 

1,1g de fibra alimentar, 16mg de sódio, 180mg de cálcio, 2,1mg 

de ferro, 33mg de magnésio, 0,36mg de vitamina B1, 0,39mg de 

vitamina B2, 4,8mg de niacina, 0,39 de vitamina B6, 0,72ug de 

vitamina B12, 1,5 de ácido pantotenico e 9,0 ug de biotina. 

Validade mínima de 12 meses na data de entrega. Deve conter 

ainda: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, vitaminas, 

emulsificante lecitina de soja, antioxidante ascórbico e 

aromatizante. Contendo glúten e traços de leite. 400gr. 

6,30 945,00 

07 400 kg Batata inglesa branca, graúda, produto livre de machucados, 

sujidades, larvas e parasitas. Produto de primeira qualidade. 

2,10 840,00 

10 80 potes Canela moída. Embalagem de 20g. 2,15 172,00 

13 100

0 

kg Carne em cubos de primeira qualidade. Resfriada em pacote de 

02-05kg. Os cubos devem ter no mínimo 01cm x 01cm. NÃO 

SERÃO ACEITAS AS CARNES COM CUBOS MAIORES. 

Necessária identificação e registro em órgão competente. O 

produto deve ter no ato da entrega um mínimo de 100% de sua 

validade.  

17,40 17.400,00 

16 400 kg Cenoura, graúda, produto livre de machucados, sujidades, larvas 

e parasitas. Produto de primeira qualidade. 

2,20 880,00 

18 150 latas Ervilha em latas. Ingredientes: ervilha, salmoura (água e sal). 

Não contém glúten. Embalagens latas de 200g. 

1,50 225,00 

20 100 kg Farinha de mandioca crua, grupo seca, subgrupo fina, tipo 01. 

Embalagem contendo 01kg, com identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto 

3,10 310,00 



deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 

da Saúde. 

23 300 kg Feijão preto tipo 1. Embalagem de 01kg. Registrado no 

ministério da agricultura. Validade mínima de 06 meses na data 

da entrega. 

4,40 1.320,00 

25 150 latas Fermento químico. Ingredientes amido de milho ou fécula de 

mandioca, fosfato monocálcio, bicabornato de sódio e carbonato 

de cálcio. 

3,10 465,00 

26 300 kg Lentilha classe graúda, seca, tipo 1. Embalagem plástica de 500g. 

Validade mínima de 06 meses na data da entrega. 

8,99 2.697,00 

27 180 cx Maça fugi. Grau de maturação própria para o consumo. Produto 

de primeira qualidade. Cada fruta deverá pesar no mínimo 100g. 

Cada caixa deverá ter 20Kg. 

39,00 7.020,00 

29 

 

400 

 

kg Macarrão com ovos tipo parafuso. Embalagem plástica de 500g. 

Deve conter farinha de trigo especial, ovos, sêmola e trigo e 

glúten. Não deverá apresentar sujidades, bolor, manchas ou 

fragilidade à pressão. Validade mínima de 12 meses na data da 

entrega. 

3,10 1.240,00 

30 300 kg Macarrão de letrinhas. Embalagem plástica de 500g. Deve conter 

farinha de trigo especial, ovos, sêmola e trigo e glúten. Não 

deverá apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à 

pressão. Validade mínima de 12 meses na data de entrega. 

4,91 1.473,00 

31 600 kg Mamão formosa. Grau de maturação própria para o consumo. 

Cada fruta deverá ter entre 1.200-02kg. 

3,80 2.280,00 

33 400 kg Melão gaúcho. Grau de maturação próprio para o consumo. 

Cada fruta deverá ter entre 01-02kg. Produto de primeira 

qualidade. 

2,60 1.040,00 

35 500 un Óleo de soja refinado 100% natural. Embalagem de 900ml. 

Validade mínima de 09 meses da data da entrega. 

3,70 1.850,00 

39 300 un Polpa de tomate sem açúcar. Embalagem de 520g. Validade 

mínima de 12 meses na data da entrega. 

2,20 660,00 

41 150 Kg Sal moído iodado. Embalagem de 01Kg. 0,78 117,00 

45 800 kg Coxa e sobre coxa de frango congelado conforme a NTA3. Limpo 

sem penugens. Produto proveniente de frangos selecionados, 

abatidos em estabelecimento sob inspeção sanitária, com perfeito 

desenvolvimento ósseo muscular com consistência firme e 

elástica, pele íntegra, isenta de contusões, fraturas ou sangue, cor 

e odor próprios, lavados e congelados por processo rápido. 

Embalados em sacos plásticos atóxicos resistentes. As 

embalagens devem estar integras, lacradas. Nelas deverá constar 

o nome do fabricante, data de fabricação e validade, número do 

lote e carimbo da SIF (Serviço de Inspeção Federal). Validade 

como a carne deverá estar congelada, ela terá de apresentar -

25°C a -18°C. Reposição do produto: no caso de alteração do 

mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens 

danificadas. 

5,50 4.400,00 

46 4.00

0 

lt Leite longa vida semi desnatado em UHT de 01 litro com 

validade de 120 dias. Com conservação em temperatura 

ambiente 

2,25 9.000,00 

47 800 kg Peito de frango- congelado conforme a NTA3. Limpo sem 

penugens. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos 

em estabelecimento sob inspeção sanitária, com perfeito 

desenvolvimento ósseo muscular com consistência firme e 

elástica, pele íntegra, isenta de contusões, fraturas ou sangue, cor 

e odor próprios, lavados e congelados por processo rápido. 

Embalados em sacos plásticos atóxicos resistentes. As 

embalagens devem estar íntegras, lacradas. Nelas deverão 

constar o nome do fabricante, data de fabricação e validade, 

número do lote e carimbo da SI (Serviço de Inspeção Federal). 

Validade como a carne deverá estar congelada, ela terá de 

apresentar -25°C a -18°C. Reposição do produto: no caso de 

alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e 

embalagens danificadas. 

6,55 5,240,00 

48 150 kg Salsicha tipo hot dog mista. Resfriada. Necessária identificação 

de procedência, registro em órgão competente. Deve ser entregue 

4,90 735,00 



em embalagens lacradas de 2,5kg. Devera conter na embalagem 

data de fabricação e prazo de validade. 

 Total 

Estimado 

61.623,00 

 

Tudo conforme o critério de julgamento previsto no edital, de acordo com as atas de 

julgamento constantes do referido processo licitatório, fls. 170/171, 232 e 235, e com os 

termos da Lei 8.666/93. 

 

Barão do Triunfo, 23 de março de 2016. 

________________________________ 

RUI VALMIR BRAUVERS SPOTTI 

Prefeito Municipal 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 


