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 ATA N° 01 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA FINANCEIRA E HABILITAÇÃO 

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 

 Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às nove 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 005/2016, 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. Foi credenciada a empresa: ODIR LASTE EPP., que protocolou os envelopes 

previamente sob nº 084/2016. 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. Diante do 

resultado obtido a Pregoeira declarou vencedora a empresa: ODIR LASTE EPP, para os itens: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

com valor global de R$ 15.263,60 (Quinze mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta centavos). A Pregoeira declarou a 

licitante habilitada. 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 
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ANEXO ATA 001  

PREGÃO PRESENCIAL 005/2016 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UNID QUANT ODIR LASTE EPP 

Valor Global R$ 

1 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 152 836,00 

2 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 44 1.540,00 

3 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 206 4.078,80 

4 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 238 1.094,80 

5 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 518 1.813,00 

6 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 438 2.847,00 

7 Mamão formosa, unidade de aproximadamente 1,3kg, novo, 

de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, casca sã de 

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. 

Unidade 318 1.462,80 

8 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 

Unidade 78 538,20 
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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. 

9 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 117 1.053,00 

 


