
ATA nº 01 – TP 009/2019 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sede da Prefeitura Municipal de Taquari, na sala da Comissão 

Permanente de Licitações, presentes os membros da Comissão, nomeada pela Portaria n° 084/2019, MARIA ISABEL PRECHT E SOUZA, Presidente, 

LISIANE LOPES ALTMANN e ALESSANDRA REIS DA SILVEIRA, Membros, foi aberta a Tomada de Preços número zero nove barra dois mil e dezenove, 
que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios e artigos de cozinha para o Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS. No momento da abertura da 

sessão houve a participação dos seguintes licitantes: MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA ME, sem representante presente; e PAULO ROGÉRIO 

MACHADO ROSA, sem representante presente.  Pela Comissão Permanente de Licitações foram abertos e julgados os envelopes no. 01 (documentação), 
apresentados pelas empresas acima identificadas. Após análise do CRC – Certificado de Registro Cadastral das mesmas constatou-se que as empresas 

participantes atenderam as exigências do edital, restando, portanto, habilitadas. Dessa forma, a Comissão procedeu a abertura e julgamento dos envelopes nº 02 

(propostas), sendo que após análises das mesmas, cumpridas os requisitos formais e legais, o resultado do certame foi o constante na tabela abaixo: 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE MIGUEL BITTENCOURT 

DE OLIVEIRA ME 

PAULO ROGÉRIO 

MACHADO ROSA 

001 Café em pó, embalado a vácuo, sem furos ou imperfeições, 

devidamente rotulado e com data de fabricação não superior a 30 dias 

na entrega do produto. Embalagem de 500g. 

UN 24 10,95 Não cotou 

002 Arroz tipo 1, embalado em saco plástico transparente, resistente, com 
soldas reforçadas. Embalagem de 5Kg.  

UN 24 12,80 Não cotou 

003 Lentilha, tipo 1, graúda, de 1ª qualidade, em sacos plásticos 

transparentes, resistente, com soldas reforçadas e íntegras. Embalagem 

de 500g. 

UN 24 5,00 Não cotou 

004 Feijão preto, tipo 1, de 1ª qualidade, novo, em embalagem plástica 

resistente, com soldas reforçadas e íntegras. Embalagem de 1Kg. 

KG 96 4,90 Não cotou 

005 Macarrão – massa alimentícia com ovos, tipo espaguete, com corantes 

naturais, espessura média, em embalagem plástica transparente, 
resistente, com soldas reforçadas. Embalagem de 500g. 

UN 24 2,50 Não cotou 

006 Farinha de mandioca, de 1ª qualidade, seca, fina, tipo 1, classe branca, 

em embalagem resistente, com prazo de validade e fabricação não 
superior a 30 dias na entrega do produto. Embalagem de 1KG. 

KG 06 4,20 Não cotou 

007 Farinha de milho média, em embalagem de plástico transparente, com 

soldas reforçadas e integras. Fabricação não superior a 30 dias na 

entrega do produto. Embalagem de 1KG. 

KG 12 2,90 Não cotou 

008 Sal branco, limpo, refinado e iodado, em embalagem plástica 

transparente, resistente, com soldas reforçadas, sem furos ou rasgos. 

Embalagem de 1KG. 

KG 06 1,10 Não cotou 

009 Óleo de soja, com prazo de validade e registro no MS. Se latas, deverão UN 48 3,49 Não cotou 



estar sem amassados ou ferrugem. Embalagem de 900ml. 

010 Achocolatado em pó, de preparo instantâneo. Na embalagem deverá 
constar composição química, forma de preparo, data de fabricação e 

prazo de validade. Fabricação não superior a 30 dias na entrega do 

produto. Embalagem de 400g. 

UN 15 4,90 Não cotou 

       

011                  

Amido de milho, não podendo estar úmido ou fermentado, em 

embalagens rotuladas conforme legislação vigente, com prazo de 

validade e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. 

Embalagem de 500g. 

UN 12 4,00 Não cotou 

012 Farinha de trigo especial, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, 

em embalagem de papel resistente, com soldas reforçadas e íntegras, 

contendo glúten. Fabricação não superior a 30 dias da entrega do 
produto. Embalagem de 1Kg 

KG 90 2,65 Não cotou 

013 Farinha de trigo integral especial, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido 

fólico, em embalagem de papel resistente, com soldas reforçadas e 

íntegras, contendo glúten. Fabricação não superior a 30 dias da entrega 
do produto. Embalagem de 1Kg 

KG 24 3,50 Não cotou 

014 Fermento químico em pó, embalagem plástica lacrada, devendo constar 

prazo de validade. Embalagem de 100g. 

UN 24 2,65 Não cotou 

015 Fermento biológico seco, instantâneo, com embalagem íntegra de 125g. UN 12 5,90 Não cotou 

016 Suco – pó para preparo de refresco de frutas como: abacaxi, uva, limão, 

laranja, manga, pêssego, morango. Diluição de 1 litro, com data de 

fabricação e validade. Em embalagem de 30g. 

UN 120 

 

 

0,95 Não cotou 

017 Suco diet – pó para preparo de refresco de frutas diet como: abacaxi, 
uva, limão, laranja, manga, pêssego, morango. Diluição de 1 litro, com 

data de fabricação e validade. Em embalagem de 0,8g. 

UN 24 
 

1,90 Não cotou 

018 Milho para canjica – classe amarela, tipo 1, em embalagem plástica 

transparente, resistente, com soldas reforçadas e íntegras. Embalagem 
de 500g. 

UN 06 3,30 Não cotou 

019 Milho para pipoca, classe amarela, tipo 1, grupo duro, em embalagem 

plástica com soldas reforçadas e integras. Fabricação não superior a 30 
dias na entrega do produto. Embalagem de 500g. 

UN 12 3,10 Não cotou 

020 Gelatina – pó para preparo de gelatina nos sabores de frutas como: 

limão, abacaxi, morango, uva e framboesa, em embalagem lacrada, 

contendo data de fabricação e validade.  Fabricação não superior a 30 

UN 150 1,10 Não cotou 



dias na entrega do produto. Embalagem de 45g. 

021 Gelatina diet – pó para preparo de gelatina nos sabores de frutas como: 
limão, abacaxi, morango, uva e framboesa, em embalagem lacrada, 

contendo data de fabricação e validade.  Fabricação não superior a 30 

dias na entrega do produto. Embalagem de 12g. 

UN 24 2,50 Não cotou 

022 Açúcar cristal, especial extra, em embalagens plásticas transparentes, 

resistentes e com soldas reforçadas e íntegras. Embalagem com 5Kg. 

UN 24 11,90 Não cotou 

023 Adoçante dietético líquido, em embalagem plástica transparente, sem 

vazamentos ou rachaduras, contendo sacarina sódica e ciclamato. 
Fabricação não superior a 30 dias na entrega do produto. Embalagem de 

100ml.  

UN 06 3,90 Não cotou 

024 Ervilha em conserva, em latas sem ferrugem ou amassados, com 

registro no MS, data de validade. Fabricação não superior a 30 dias na 
entrega do produto. Embalagem de 300g. 

UN 48 1,65 Não cotou 

025 Milho enlatado  -  em conserva , em latas de 300g sem ferrugem ou 

amassados, com registro no MS e data de validade. Fabricação não 
superior a 30 dias da data de entrega do produto.                                                                                              

UN 48 1,65 Não cotou 

026 Extrato de tomate, apresentando na composição tomate e sal. 

Embalagem em latas, com prazo de validade e registro no MS, sem 

ferrugem ou amassados. Embalagem de 350g. 

UN 24 3,40 Não cotou 

027 Doce cremoso diet de goiaba, uva, figo e abóbora, com polpa 100% 

natural, em embalagens plásticas lacradas, devidamente rotuladas, 

conforme legislação vigente. Validade mínima de seis meses e 

fabricação não superior a 30 dias na entrega do produto. Embalagem de 
400g. 

UN 06 11,60 Não cotou 

028 Doce de leite cremoso diet, em embalagens plásticas lacradas, 

devidamente rotuladas, conforme legislação vigente. Validade mínima 
de seis meses e fabricação não superior a 30 dias na entrega do produto. 

Embalagem de 400g. 

UN 06 Não cotou Não cotou 

029 Coco ralado desidratado, em embalagem plástica, sem furos ou 

imperfeições, devidamente rotulado e com data de fabricação não 
superior a 30 dias na entrega do produto. Embalagem de 100g. 

UN 24 4,50 Não cotou 

030 Chocolate granulado, em embalagem plástica sem furos ou 

imperfeições, devidamente rotulado e com data de fabricação não 

superior a 30 dias na entrega do produto. Embalagem de 80g. 

UN 48 3,35 Não cotou 



031 Sardinha eviscerada, acondicionada em latas, pré-cozidas, esterilizadas 
em água e sal, com data de fabricação e validade e inspecionada pelo 

MAPA. Embalagem de 125g. 

UN 96 3,60 Não cotou 

032 Canela em pó, embalagem plástica devidamente rotulada, com prazo de 

validade e data de fabricação. Embalagem de 30g. 

UN 06 2,35 Não cotou 

033 Coxa e sobrecoxa de frango, fresca ou congelada, com inspeção do SIF, 

não sendo permitido o corte tipo americano. 

KG 108 6,89 Não cotou 

034 Carne de frango – peito cortado em bifes de cerca de 100g cada - Carne 

fresca, sem sinais de deterioração. 

KG 90 13,50 Não cotou 

035 Coração de frango, congelado, em embalagens atóxicas de 01Kg. O 

estabelecimento deve ter certificado de inspeção sanitária. 

KG 72 17,60 Não cotou 

036 Salsichão de carne mista suína e gado – embalagens atóxicas de 01Kg, 

congelada. O estabelecimento deve ter certificado de inspeção sanitária. 

KG 77 13,80 Não cotou 

037 Salsicha mista de carne bovina, suína ou aves, especiarias, sem pimenta, 

em embalagem plástica atóxica, fechada a vácuo. Com validade 

apropriada para consumo após a entrega. Embalagem mínima de 400g. 

KG 12 7,50 Não cotou 

038 Mortadela fatiada, sem gordura aparente, de 1ª qualidade, sem pimenta, 
embalagem plástica atóxica, inspecionado pelo Ministério da 

Agricultura. Com validade compatível para semana de consumo. 

Embalagem de 500g. 

KG 18 5,75 Não cotou 

039 Ovos brancos, novos, íntegros, de 1ª qualidade, em embalagem própria. DZ 48 5,40 Não cotou 

040 Margarina sem sal, aromatizada artificialmente, cremosa, devidamente 

rotulada, com data de fabricação e validade. Embalagens de 500g. 

UN 24 4,90 Não cotou 

041 Chá de camomila e frutas como maçã, pêssego, maracujá, em caixas 

contendo no mínimo 10 saches. 

CX 24 3,00 Não cotou 

042 Pão francês (cacetinho – 50g),  novo,  feito no dia da entrega,  que 

deverá ser efetuada as 8:30 da manhã 

KG 30 8,75 Não cotou 

043 Pão de forma de centeio, fatiado, em embalagens integras, com data de 
fabricação e validade compatíveis para uma semana de consumo após a 

entrega. Pacotes de 500g. 

PCT 24 5,25 Não cotou 

044 Bolacha doce tipo Maria, com registro no MS, em embalagem plástica, 

atóxica, com soldas reforçadas e íntegras, sem furos ou rasgos, 
fabricação não superior a 30 dias na entrega do produto. Embalagem de 

400g.  

PCT 06 4,00 Não cotou 

045 Bolacha integral salgada, com registro no MS, em embalagem plástica, PCT 06 4,60 Não cotou 



atóxica, com soldas reforçadas e íntegras, sem furos ou rasgos, 
fabricação não superior a 30 dias na entrega do produto. Embalagem de 

400g.  

046 Biscoitos doces sortidos, com registro no MS, em embalagem plástica, 

atóxica, com soldas reforçadas e íntegras, sem furos ou rasgos, 
fabricação não superior a 30 dias na entrega do produto. Embalagem de 

400g.  

PCT 06 4,65 Não cotou 

047 Aipim novo de 1ª qualidade, tamanho médio, limpo e descascado, em 

embalagem plástica transparente, com 1 ou 2kg. 

KG 72 2,69 Não cotou 

048 Moranga nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, com 1 ou 2Kg a 

unidade. 

KG 24 2,70 Não cotou 

049 Batata inglesa, nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem brotos, 

limpa, em embalagem de rede ou plástica transparente, com 1 ou 2Kg. 

KG 80 4,50 Não cotou 

050 Cenoura nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem brotos, limpa, em 

embalagem de rede ou plástica transparente, com 1 ou 2Kg. 

KG 48 4,30 Não cotou 

051 Beterraba nova, de 1ª qualidade, limpa, em embalagem de rede ou 

plástica transparente, com 1 ou 2Kg. 

KG 48 4,00 Não cotou 

052 Chuchu novo, de 1ª qualidade, tamanho médio, limpo, em embalagem 

de rede ou plástica transparente com 1 ou 2Kg. 

KG 48 2,72 Não cotou 

053 Cebola - nova de 1ª qualidade, tamanho médio, sem brotos, limpa, em 

embalagem de rede, ou plástica transparente com 1 ou 2kg  

KG 72 4,20 Não cotou 

054 Tomate longa vida, não muito maduro, de 1ª qualidade, tamanho médio, 

em embalagem de rede ou plástica transparente de 1 ou 2 KG. 

KG 96 5,20 Não cotou 

055 Tempero verde em molho – novo, de 1ª qualidade, com folhas verdes e 

íntegras, sem partes amareladas. 

UN 24 1,90 Não cotou 

056 Alface nova, tamanho grande, de 1ª qualidade, com folhas verdes e 

íntegras, sem partes amareladas. 

UN 24 1,80 Não cotou 

057 Repolho verde, novo, íntegro, de 1ª qualidade, tamanho médio. KG 24 3,00 Não cotou 

058 Couve em molho – nova, tamanho grande, de 1ª qualidade, com folhas 
verdes e íntegras, sem partes amareladas. 

UN 24 1,77 Não cotou 

059 Couve-flor, nova, íntegra, de 1ª qualidade, tamanho médio. UN 24 4,70 Não cotou 

060 Alho novo de 1ª qualidade, tamanho médio, sem brotos, embalagem de 

rede ou plástica transparente de no máximo 500g. 

KG 5 18,73 Não cotou 

061 Banana catarina, de 1ª qualidade, madura no ponto. Embalagem de 

1KG. 

KG 72 3,90 Não cotou 



062 Laranja para suco, de 1ª qualidade, firmes, sem machucados. 
Embalagem de 1KG. 

KG 72 2,76 Não cotou 

063 Maçã tipo fugi, nacional, de 1ª qualidade, íntegra. Embalagem de 1KG. KG 72 4,60 Não cotou 

064 Mamão tipo formosa, maduro no ponto, sem machucados. KG 72 5,30 Não cotou 

065 Manga nova, de 1ª qualidade, íntegras, não muito verdes e nem muito 

maduras, no ponto. 

KG 72 4,60 Não cotou 

066 Abacaxi pérola, novo, de 1ª qualidade, íntegro, não muito verde e nem 

muito maduro, no ponto. 

UN 24 4,60 Não cotou 

067 Limão de 1ª qualidade, frimes, sem machucados, em embalagem de 

rede ou plástica transparente, com 500g. 

KG 12 5,00 Não cotou 

068 Pimentão verde novo de 1ª qualidade, íntegro, em embalagem de rede 

ou plástica transparente, com 500g. 

KG 12 6,80 Não cotou 

069 Cuca com farofa, fatiada, embalada em sacos plásticos atóxicos de no 

mínimo 400g, com data de fabricação e prazo de validade. 

KG 24 14,89 Não cotou 

070 Guardanapo pequeno, embalagens contendo 50unidades. PCT 12 2,90 Não cotou 

071 Copo descartável, de 200ml, embalagem com 100unidades. PCT 01 4,95 Não cotou 

072 Prato descartável pequeno, embalagens plásticas contendo 10 unidades. PCT 04 2,75 Não cotou 

073 Massa alimentícia para lasanha, devidamente fechada, em embalagens 
integras de 500g, com data de fabricação e validade compatíveis para 

consumo em até três semanas após a entrega. 

UN 48 5,90 Não cotou 

074 Azeite de oliva, embalagem de vidro, 100% oliva, extra virgem – 
embalagem de 500ml. 

UN 12 21,90 Não cotou 

075 Erva mate moída fina, em embalagem resistente sem furos ou 

imperfeições, devidamente rotulado e com data de fabricação não 

superior a 30 dias na entrega do produto. 

KG 48 9,50 Não cotou 

076 Refrigerante, em embalagens plásticas de 02 litros, lacradas, podendo 

ser a base de cola ou guaraná. 

UN 24 5,25 Não cotou 

077 Fósforo em caixas grandes de boa qualidade, que atendam as 

necessidades de acender e fazer fogo. 

CX 06 2,95 Não cotou 

078 Pano de prato, branco, alvejado. UN 12 5,70 Não cotou 

079 Coador de papel para café (refil) – grande, nº103, caixa devidamente 

fechada, contendo no mínimo 30 unidades de coador de papel de boa 

qualidade. 

CX 06 3,75 Não cotou 

080 Água sanitária, cloro ativo, embalagem plástica de 1L UN 24 3,70 Não cotou 

081 Esponja para lavar louças – 110mn X 20mn UN 24 2,25 Não cotou 



082 Álcool etílico hidratado 46ºINPM - para uso doméstico – embalagem de 
1 litro 

UN 24 5,25 Não cotou 

083 Bebida láctea com polpa de morango de 1litro, embalagem plástica, sem 

furos, rasgos ou vazamento,  devidamente rotulado, com data de 

fabricação não superior a 30 dias na data da entrega 

UN 96 3,50 3,48 

084 Queijo tipo mussarela, fatiado, de 1ª qualidade, produto inspecionado 

pelo Ministério da Agricultura 

KG 24 30,00 31,80 

085 Leite condensado - 395g     Leite condensado 395g  em embalagem tetra 

pak, contendo data de fabricação e de validade do produto e registro no 
MS 

UN 24 3,99 3,98 

086 Creme de leite -  200g   Creme de leite 200g em embalagem tetra pak, 

contendo data de fabricação e de validade do produto e registro no MS                                                                                              

UN 24 2,80 2,78 

087 Doce cremoso de goiaba ,  uva,  figo, abóbora  -  400g   Doce cremoso 
de goiaba, uva, figo, abobora, com polpa 100% natural, em embalagens  

plástica de 400g lacradas, devidamente rotulada, conforme legislação 

vigente. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 
dias na entrega do produto   

UN 24 3,75 3,80 

088 Doce de leite cremoso  - 400g   Doce de leite cremoso em embalagens  

plásticas de 400g lacradas, devidamente rotulada, conforme legislação 

vigente. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 
dias na entrega do produto                   

UN 24 5,40 4,98 

089 Polvilho azedo- embalagens de 500g,  em sacos plásticos transparentes, 

resistentes, com soldas reforçadas 

UN 12 5,99 Não cotou 

090 Aveia - em flocos finos em embalagem plástica sem furos ou 
imperfeições de 500g, devidamente rotulado e com data de fabricação 

não superior a 30 dias na entrega do produto.                             

UN 30 
 

4,66 Não cotou 

091 Linhaça  - 500g , em embalagem plástica sem furos ou imperfeições, 

devidamente rotulado e com data de fabricação não superior a 30 dias 
na entrega do produto.                                                                                                                                                                            

UN 12 Não cotou Não cotou 

092 Leite semi desnatado embalagem tetra pak com 1 litro, devidamente 

rotulado com prazo de validade 

UN 288 2,79 2,98 

093 Plástico filme de PVC – embalagem contendo 1 rolo com  
280mmX15cm 

UN 6 5,00 Não cotou 

094 Papel toalha -  embalagem pacotes contendo  2 rolos de 50 toalhas de 

22cmX20cm 

PCT 12 4,60 Não cotou 



095 Torta de bombom – cada unidade com 08Kg, com recheio de leite 
condensado cozido (doce de leite) e bombom. Cobertura de merengue 

ou chantilly. 

KG 16 28,00 Não cotou 

096 Mini Croquete de carne KG 16 27,50 Não cotou 

097 Mini pastel simples sortidos de carne, queijo e frango KG 16 27,50 Não cotou 

098 Mini Coxinha de frango KG 16 32,50 Não cotou 

099 Carne bovina – corte maminha, com cor, sabor e odor característicos 

do produto de boa qualidade e ausência de sebos. Deverá constar na 

embalagem dados de identificação de acordo com a legislação vigente 
(contendo nome do produto), procedência (nome do frigorífico ou 

abatedouro), data da embalagem, quantidade do produto, nº do registro 

no SIF, CISPOA ou SIM e prazo de validade. 

KG 05 27,50 Não cotou 

100 Carne bovina – corte costela, com cor, sabor e odor característicos do 
produto de boa qualidade e ausência de sebos. Deverá constar na 

embalagem dados de identificação de acordo com a legislação vigente 

(contendo nome do produto), procedência (nome do frigorífico ou 
abatedouro), data da embalagem, quantidade do produto, nº do registro 

no SIF, CISPOA ou SIM e prazo de validade. 

KG 05 17,50 Não cotou 

101 Maionese em sache 500 gr. UN 08 6,00 Não cotou 

102 Carvão em sacos de 04 Kg. UN 12 10,00 Não cotou 

103 Sagu em embalagem plástica de 500 gr, sem furos ou imperfeições, 
devidamente rotulado e com data de fabricação não superior a 30dias, 

na entrega do produto. 

UN 24 5,25 Não cotou 

104 Sal grosso, em embalagem plástica de 01 Kg, sem furos ou 
imperfeições, devidamente rotulado e com data de fabricação não 

superior a 30dias, na entrega do produto. 

KG 04 1,95 Não cotou 

105 Suco artificial de uva, pó para preparo instantâneo de refresco. Em 

embalagem de 30g para diluição de 01 litro, com data de fabricação e  
prazo de validade. 

UN 48 0,95 Não cotou 

Dessa forma, sagraram-se vencedores do presente certame, conforme itens e valores grifados na tabela supra, as empresas: PAULO ROGÉRIO MACHADO 

ROSA, nos itens 83, 85, 86 e 88; e MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA ME, nos demais itens, a exceção dos itens 28 e 91, que restaram deserto. 

Registra-se que a conclusão do julgamento do presente certame, bem como a validação do resultado do mesmo fica condicionada a apresentação do Relatório de 
Avaliação de Amostras, pela Comissão de Avaliação de Gêneros Alimentícios do CAPS, nos termos exigidos no edital, no prazo máximo de até dois dias úteis, 

a contar desta data. Nada mais havendo, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada sem ressalvas, foi assinada pelos presentes.  


