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 ATA N° 01 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA FINANCEIRA E HABILITAÇÃO 

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 

 Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sala de licitações, 

reuniram-se a Pregoeira Rosane Ferla Fachinelli e a Equipe de Apoio formada pelas servidoras Daniela Zanatta Fachinelli e 

Débora Veronese,  incumbidas de dirigir e julgar a licitação modalidade Pregão Presencial nº 002/2016, que tem por objeto a 

AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA USO DIÁRIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A Pregoeira e a Equipe de Apoio recebeu o 

credenciamento da única empresa e seu respectivo representante legal. Foi credenciada a empresa: R. C. Rebellatto & Cia 

Ltda ME, representada por Rosa Cristina Rebellatto, portadora do CPF n° 429.032.890-34. Registra-se que a única empresa 

participante apresentou declaração enquadrando-se como Micro Empresa fazendo jus ao regime diferenciado e favorecido 

concedido pela LC 123/2006. A Pregoeira solicitou a licitante credenciada a entrega dos envelopes nº 01 - Proposta 

Financeira  e nº 02 - Habilitação. A Comissão transcreveu os valores da proposta na tabela Anexo 1 da presente Ata. Aberta 

a proposta foi analisada e rubricada, sendo aceita. Passou-se para a fase de lances verbais, conforme planilha de lances 

anexa que faz parte integrante desta ata, porém, a empresa previamente informou que não efetuaria lances. Diante do 

resultado obtido a Pregoeira declarou vencedora a empresa: R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME, para os itens: 01, 03, 04, 

05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 53, 54, com valor global de R$ 19.044,60 (Dezenove mil, quarenta e quatro reais e sessenta 

centavos). Não foram cotados o itens: 02, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.  O valor global da presente licitação é de R$ 

19.044,60 (Dezenove mil, quarenta e quatro reais e sessenta centavos). A Pregoeira solicitou manifestação ao representante 

quanto a intenção de interposição de recurso quanto a proposta financeira, sendo declarado o desinteresse. A Pregoeira 

declarou a licitante habilitada. A Pregoeira solicitou manifestação ao representante quanto a intenção de interposição de 

recurso quanto a habilitação, sendo declarado o desinteresse. O presente processo será encaminhado ao Prefeito Municipal 

para fins de apreciação, adjudicação e homologação. Nada mais havendo, encerro o ato licitatório o qual lavrei e com os 

demais presentes assinam. 

 
                                                                                     ROSANE FERLA FACHINELLI 

Pregoeira 
 
  
                              DÉBORA VERONESE          DANIELA ZANATTA FACHINELLI 
                                 Equipe de Apoio                                                                                         Equipe de Apoio 
 

Empresa: 

 

R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME. 
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ANEXO ATA 001  

PREGÃO PRESENCIAL 003/2015 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QTIDADE R.C. REBELLATTO 
& CIA LTDA 

UNITÁRIO R$ 

1 Achocolatado em pó instantâneo, pacote de 400g, em embalagem 
de polietileno atóxico. Ingredientes indispensáveis: açúcar, cacau 
em pó, leite em pó, com aroma natural, sem corantes artificiais. 
Deve constar na embalagem a data de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 12 meses. 

Pacote 400g 104 
 

509,60 
1º LUGAR 

2 Açúcar cristal, branco, pacote de 2kg, embalagem resistente e 
transparente, constando data de fabricação e prazo de validade 
de no mínimo 6 meses. 

Pacote 2kg 154 - 

3 Amido de milho, pacote de 500g, em plástico resistente atóxico, 
constando data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 
meses. 

Pacote 500g 148 658,60 
1º LUGAR 

4 Arroz branco, subgrupo polido, classe longo fino, tipo 1, pacote de 
2kg, embalagem plástica resistente e transparente, constando 
data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses e 
registro no Ministério da Agricultura. 

Pacote 2kg 24 168,00 
1º LUGAR 

5 Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo e fino, pacote de 2kg, 
embalagem plástica resistente e transparente, constando data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses e registro 
no Ministério da Agricultura. 

Pacote 2kg 20 108,00 
1º LUGAR 

6 Aveia em flocos, pacote de 250g, em embalagem primária de 
polietileno atóxico, transparente e resistente, constando data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses. 

Pacote 250g 30 73,50 
1º LUGAR 

7 Atum sólido, conservado em óleo comestível e sal, lata de 170g 
de peso líquido, íntegra, sem amassados. Deve constar na 
embalagem a data de fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 12 meses. 

Lata 170g 60 429,00 
1º LUGAR 

8 Barra de cereal, em embalagem primaria plástica de 22g. Sabores 
castanha, banana, aveia, chocolate, mel. Deve constar na 
embalagem a data de fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 12 meses. 

Unidade 22g 1350 1.552,50 
1º LUGAR 

9 Biscoito sortido, pacote de 400g, consistência crocante, sem 
corantes artificiais, em embalagem plástica atóxica, constando 
data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. 

Pacote 400g 210 903,00 
1º LUGAR 

10 Bolacha doce tipo Maria, pacote de 400g, consistência crocante, 
sem corantes artificiais, em embalagem plástica atóxica, com 
dupla proteção, constando data de fabricação e prazo de validade 
de no mínimo 12 meses. 

Pacote 400g 260 1.118,00 
1º LUGAR 

11 Bolacha salgada de gergelim, pacote de 400g, consistência 
crocante, sem corantes artificiais, em embalagem plástica atóxica, 
com dupla proteção, constando data de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 12 meses. 

Pacote 400g 210 913,50 
1º LUGAR 

12 Cacau em pó, pacote de 200g, sem açúcar, embalagem plástica 
atóxica, resistente e transparente, constando data de fabricação e 
prazo de validade de no mínimo 12 meses. 

Pacote 200g 20 154,00 
1º LUGAR 

13 Café em pó, torrado e moído, tradicional, pacotes de 500g. 
Embalagem primária lacrada a vácuo, com selo de pureza da 
ABIC. Deve constar na embalagem a data de fabricação e prazo 

Pacote 500g 32 302,40 
1º LUGAR 
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de validade de no mínimo 12 meses. 

14 Canela em casca, em embalagem de tubo plástico de 15g, 
resistente, transparente e íntegra, constando data de fabricação e 
prazo de validade de no mínimo 12 meses. 

Pote 15g 6 15,90 
1º LUGAR 

15 Cereal infantil, sabor multicereal, em pacote tipo sachê pesando 
entre 230g e 400g, contendo como ingredientes mínimos: farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, 
açúcar, farinha de milho, vitaminas e sais minerais, aroma de 
baunilha. Deve ser pré-cozido e de fácil preparo. O rótulo deve 
conter as informações de forma indelével quanto à data de 
fabricação, validade e lote, e apresentar composição nutricional e 
lista de ingredientes. O produto deverá conter validade mínima de 
5 meses no momento da entrega. Referência: Mucilon 
multicereais (Nestlé®). 

Pacote 230g 12 85,80 
1º LUGAR 

16 Chá de saquinho, em sachês (saquinhos) envelopados 
individualmente, de aproximadamente 1g cada. Caixa com 10 
unidades. Sabores: camomila, erva-doce, hortelã, frutas 
vermelhas e pêssego. Deve constar na embalagem a data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. 

Caixa 10 unid. 70 224,00 
1º LUGAR 

17 Cravo-da-índia, em embalagem de tubo plástico de 15g, 
resistente, transparente e íntegra, constando data de fabricação e 
prazo de validade de no mínimo 12 meses. 

Pote 15g 6 20,40 
1º LUGAR 

18 Doce de fruta, cremoso, sem aromatizantes e corantes artificiais, 
com polpa de fruta natural, em embalagem de plástico atóxico, de 
400g. Deve constar na embalagem a data de fabricação e prazo 
de validade de no mínimo 6 meses. Sabores: morango, goiaba, 
abóbora, pêssego. 

Pote 400g 50 197,50 
1º LUGAR 

19 Ervilha em conserva, lata de 300g de peso líquido, de 1ª 
qualidade, embalagem íntegra, sem ferrugens e/ou amassados, 
sem conservantes. Deve constar na embalagem a data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. 

Lata 300g 74 148,00 
1º LUGAR 

20 Extrato de tomate, simples concentrado, em latas sem ferrugens 
e/ou amassados de 350g, sem aditivos ou conservantes. Deve 
constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade 
de no mínimo 12 meses. 

Lata 350g 130 435,50 
1º LUGAR 

21 Farinha de milho, tipo média, pacote de 1kg, embalagem plástica 
resistente e transparente, constando data de fabricação e prazo 
de validade de no mínimo 6 meses e registro no Ministério da 
Agricultura. 

Pacote 1kg 44 127,60 
1º LUGAR 

22 Farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e ácido fólico, 
pacote de 5kg, embalagem de papel, constando data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses e registro 
no Ministério da Agricultura. 

Pacote 5kg 22 242,00 
1º LUGAR 

23 Farinha de trigo integral, fina, de 1ª qualidade, rica em fibras. 
Embalagem de papel de 1kg, constando data de fabricação e 
prazo de validade de no mínimo 6 meses e registro no Ministério 
da Agricultura. 

Pacote 1kg 20 80,00 
1º LUGAR 

24 Feijão carioca, tipo 1, classe carioca, pacote de 1kg, novo, de 
primeira qualidade, sem a presença de grãos mofados e/ou 
carunchados, em embalagem plástica resistente e transparente, 
constando data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 
meses e registro no Ministério da Agricultura. 

Pacote 1kg 54 280,80 
1º LUGAR 

25 Fermento biológico seco instantâneo, para pão, latas ou 
envelopes aluminizados de 125g, constando data de fabricação e 

Pacote 125g 10 52,00 
1º LUGAR 
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prazo de validade de no mínimo 3 meses. 

26 Fermento em pó químico, em embalagem de tubo plástico de 
100g, constando data de fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 6 meses. 

Pote 100g 66 188,10 
1º LUGAR 

27 Flocos de milho adoçados, pacote de 1kg, com odor, coloração e 
sabor próprios do produto, sem impurezas de qualquer tipo. 
Embalagem primária de polietileno atóxico, constando data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses. 

Pacote 1kg 40 656,00 
1º LUGAR 

28 Gelatina em pó, pacote de 1kg, embalagem de polietileno leitoso, 
constando data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 
12 meses. Sabores: morango, abacaxi e limão. 

Pacote 1kg 20 200,00 
1º LUGAR 

29 Gergelim, semente, pacote de 200g, em embalagem plástica 
resistente, transparente e atóxica. Deve constar na embalagem a 
data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. 

Pacote 200g 8 66,00 
1º LUGAR 

30 Lentilha, tipo 1, pacote de 500g, nova, de primeira qualidade, sem 
a presença de grãos mofados e/ou carunchados, em embalagem 
plástica resistente e transparente, constando data de fabricação e 
prazo de validade de no mínimo 6 meses e registro no Ministério 
da Agricultura. 

Pacote 500g 20 150,00 
1º LUGAR 

31 Linhaça, semente, pacote de 200g, em embalagem plástica 
resistente, transparente e atóxica. Deve constar na embalagem a 
data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. 

Pacote 200g 4 18,00 
1º LUGAR 

32 Margarina sem sal, pote de 500g, de origem vegetal, livre de 
gorduras trans, constando data de fabricação e prazo de validade 
de no mínimo 3 meses e registro no Ministério da Agricultura. 

Pote 500g 44 233,20 
1º LUGAR 

33 Massa tipo cabelo de anjo, pacote de 500g, embalagem plástica 
resistente e transparente, constando data de fabricação e prazo 
de validade de no mínimo 6 meses. 

Pacote 500g 44 154,00 
1º LUGAR 

34 Massa tipo penne, com ovos, pacote de 500g, embalagem 
plástica resistente e transparente, constando data de fabricação e 
prazo de validade de no mínimo 6 meses. 

Pacote 500g 158 450,30 
1º LUGAR 

35 Milho em conserva, lata de 300g de peso líquido, de 1ª qualidade, 
embalagem íntegra, sem ferrugens e/ou amassados, sem 
conservantes. Deve constar na embalagem a data de fabricação e 
prazo de validade de no mínimo 12 meses. 

Lata 350g 84 172,20 
1º LUGAR 

36 Milho para pipoca, pacote de 500g, classe amarela, de 1ª 
qualidade, polido, limpo, isento de sujidades e outras misturas de 
espécies, acondicionado em embalagem plástica resistente, 
transparente e atóxica. Deve constar na embalagem a data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. 

Pacote 500g 15 48,00 
1º LUGAR 

37 Óleo de soja refinado, embalagem pet de 900mL, resistente, 
transparente e íntegra, sem amassados, constando data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses. 

Embalagem 
900mL 

96 369,60 
1º LUGAR 

38 Orégano, tempero, pacote de 10g, coloração verde, em 
embalagem plástica resistente, transparente e atóxica, livre de 
mofos e sujidades, constando data de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 12 meses. 

Pacote 10g 20 55,00 
1º LUGAR 

39 Sagu, pacote de 500g, em embalagem plástica resistente, 
transparente e atóxica, contendo fécula de mandioca. Deve 
constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade 
de no mínimo 6 meses. 

Pacote 500g 20 82,00 
1º LUGAR 

40 Sal refinado iodado, pacote de 1kg, embalagem plástica 
resistente e transparente, constando data de fabricação e prazo 
de validade de no mínimo 6 meses e registro no Ministério da 

Pacote 1kg 22 48,40 
1º LUGAR 
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Agricultura. 

41 Vinagre de maçã, embalagem plástica de 750mL, resistente, 
transparente e íntegra, sem corantes e/ou aditivos químicos, 
constando data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 
meses. 

Embalagem 
750mL 

4 11,40 
1º LUGAR 

42 Carne bovina em bifes de 1ª (contra filé, coxão mole, alcatra, 
patinho), sem osso, limpa, cortada em bifes, embalagem em filme 
PVC transparente ou saco plástico transparente, com rótulo 
contendo identificação da empresa, registro no Ministério da 
Agricultura/SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de 
carne, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 
45 dias. 

Kg 46 - 

43 Carne bovina moída de 1ª (coxão de dentro, coxão de fora e 
patinho), congelada, contendo no máximo 5% de gordura e 3% de 
aponevroses, sem cartilagem e ossos, embalagem em filme PVC 
transparente ou saco plástico transparente, atóxico, flexível, 
resistente e transparente, em pacotes de 1 a 2kg, com rótulo 
contendo identificação da empresa, registro no Ministério da 
Agricultura/SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de 
carne, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 
45 dias. 

Kg 209 - 

44 Ovos vermelhos, tipo 2, casca lisa, embalagem em dúzias, em 
caixa de papelão, com registro no Ministério da Agricultura/SIF ou 
CISPOA. Os ovos deverão estar limpos e não trincados. Prazo de 
validade de no mínimo 15 dias. 

Dúzia 249 1.245,00 
1º LUGAR 

45 Peito de frango sem pele e sem osso, de 1ª qualidade, congelado, 
embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico 
transparente, atóxico, com rótulo contendo identificação da 
empresa, registro no Ministério da Agricultura/SIF ou CISPOA, 
data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 45 dias. 

Kg 149 1.966,80 
1º LUGAR 

46 Salsicha de frango, pacote de 1kg, congelada, embalagem 
plástica à vácuo resistente e transparente, com rótulo contendo 
identificação da empresa, registro no Ministério da Agricultura/SIF 
ou CISPOA, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 
45 dias. 

Kg 40 288,00 
1º LUGAR 

47 Abacaxi pérola, unidade de aproximadamente 1,5kg, de primeira 
qualidade, maduro, com sabor adocicado, casca com coloração 
amarelo-esverdeada, firme ao tato, odor característico e 
superfície íntegra, acondicionados em embalagem resistente e 
transparente e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser monoblocos plásticos e limpos. 

Unidade 242 - 

48 Banana prata, kg, de 1ª qualidade, grau médio de 
amadurecimento, com casca sã de coloração amarelada, firme ao 
tato, sem rupturas, acondicionadas em embalagem transparente e 
resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade 
semanal. A embalagem secundária deve ser em monoblocos 
plásticos e limpos. 

Kg 522 - 

49 Maçã vermelha, nova, de 1ª qualidade, unidade em torno de 
100g, grau médio de amadurecimento, casca sã, sem rupturas, 
acondicionadas em embalagem resistente e transparente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

Kg 442 - 

50 Mamão formosa, unidade de aproximadamente 1,3kg, novo, de 1ª 
qualidade, grau médio de amadurecimento, casca sã de 

Unidade 322 - 
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coloração alaranjada, sem rupturas. Não deve estar mole, nem 
com presença de fungos. Deve ser acondicionado em embalagem 
resistente e transparente, e com prazo de validade semanal. A 
embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e 
limpos. 

51 Melão amarelo, novo, de 1ª qualidade, unidade entre 1kg e 2kg, 
apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Deve ser acondicionado em embalagem 
resistente e transparente, e com prazo de validade semanal. A 
embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e 
limpos. 

Unidade 82 - 

52 Pêra, nova, de 1ª qualidade, unidade em torno de 150g, grau 
médio de maturação, casca sã, sem rupturas, acondicionadas em 
embalagem resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e 
prazo de validade semanal. A embalagem secundária deve ser 
em monoblocos plásticos e limpos. 

Kg 123 - 

53 Pão sovado, tipo cachorro quente, fresco, produzido no dia da 
entrega, unidade de 50g, com casca de cor uniforme castanho-
dourado, macia, livre de amassados, sujidades ou outras 
alterações. Deverá ser fabricado com matéria-prima de primeira 
qualidade, isenta de matéria terrosa, parasitos, conservantes de 
qualquer espécie e em perfeito estado de conservação. Os pães 
deverão ser embalados em sacos de plástico com até 20 
unidades cada. 

Unidade 50g 2270 2.043,00 
1º LUGAR 

54 Pão francês, fresco, produzido no dia da entrega, unidades de 
50g, com casca de cor uniforme castanho-dourado, crocante, livre 
de amassados, sujidades ou outras alterações. Deverá ser 
fabricado com matéria-prima de primeira qualidade, isenta de 
matéria terrosa, parasitos, conservantes de qualquer espécie e 
em perfeito estado de conservação. Os pães deverão ser 
embalados em sacos de plástico com até 20 unidades cada. 

Unidade 50g 2400 1.800,00 
1º LUGAR 

 


