
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA  
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2017 
 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 
09:00, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do 
Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA FATIMA 
MOMBACH STURM e equipe de apoio: CEZAR AUGUSTO SOARES E 
PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, designados conforme Portaria nº 002/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 088/2017, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem 
por objeto a seleção de proposta visando a aquisição de mantimentos 
destinados exclusivamente à alimentação escolar dos alunos de educação 
infantil/pré-escola/creche, tendo como valor máximo a importância de R$ 
171.113,90 (cento e setenta  e um mil, cento e treze reais e noventa centavos). 
Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: 
SUPERMERCADO LINK LTDA. SRª. JOSLEI MARISTELA HARTMANN; 
CLAUDINA COMIRAN. SRA. CLAUDINA COMIRAN, ZANELTIN & 
ZANELTIN LTDA SR. LUIZ CARLOS ZANELTIN, GRACIELA 
BERNADETE TOMBINI PARIS SR SIDINEI PARIS, A.EM. OESTE 
COMERCIAL SR. MOISES LUIZ BOFF E AP OESTE DISTRIBUIDORA, 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SR. MAIKE EISING E 
SUPERMERCADO LUCIETTO SR. JOSE CARLOS DALLAZEM. A 
Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da 
sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao 
disposto na mesma. Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as 
propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram 
devidamente examinadas, com a análise da compatibilidade dos objetos, 
prazos e condições de fornecimento. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura 
dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, e 
subsequentemente aberta a fase de lances verbais, cujo os valores dos lances 
estão devidamente demonstrados em documento em anexo, foram 
consideradas como propostas válidas e lances vencedores, onde constatou-se 
que consagraram-se vencedoras e posteriormente serão fornecedoras dos 
seguintes itens as empresas subsequentes: 
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI 

Lote Item Objeto Marca Unid.  Quant. Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 4 Biscoito Salgado tipo Cream 
Cracker, de caracteres 
organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar 
quebradiço – embalagem 
primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados com 
peso líquido de 740g.  

diana UN 700 5,69 3.983,00 

1 8 Açúcar cristal branco, minas PCTE 300 8,69 2.607,00 



acondicionado em embalagem 
de polipropileno  transparente 
original do fabricante com 5 
kg, aspecto granuloso fino a 
médio, isento de matéria 
terrosa, livre de umidade e 
fragmentos estranhos, com 
especificação dos ingredientes, 
informações do fabricante e 
data de vencimento estampado 
na embalagem. Prazo de 
validade mínima de 03 meses a 
partir da data de entrega. 
Entrega parcelada.  

cucar 

1 14 Farinha de trigo especial, 
enriquecida de ferro e ácido 
fólico,  embalagem de 5 kg, 
isento de mofo, livre de 
parasitas e substâncias nocivas, 
odores estranhos, não deverá 
apresentar resíduos, bolor ou 
cheiro não característico. 
Embalagem deve estar intacta 
prazo mínimo de validade de 
03 meses a partir da data da 
entrega. Entrega parcelada  

gardeni
a 

PCTE 150 7,39 1.108,50 

1 19 Lentilha, tipo 1, pacote com 
500g. O produto deverá estar 
em bom  estado de 
conservação. Deve possuir 
registro no Ministério da 
Agricultura. O produto deverá 
ser da safra corrente, livre de 
parasitas (carunchos), odores 
estranhos, substâncias nocivas, 
pregos, paus, prazo de 
validade mínima de 03 meses a 
partir da data de entrega. 
Entrega parcelada  

valar PCTE 350 5,44 1.904,00 

TOTAL 9.602,50 

AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

Lote Item Objeto Marca Unid.  Quant. Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 6 Leite pasteurizado, longa vida 
tipo A, integral UHT. 
Embalagem Tetra  Pak 
contendo 1 litro do produto. 
Prazo de validade: até 6 
 
meses. Deverá constar o 
registro no Ministério da 
Agricultura e apresentar Laudo 
Bromatológico. Data de 
fabricação: máximo 30 dias 

LANG
UIRU 

LT 4.050 2,12 8.586,00 



 
  

1 11 Leite em Pó Integral, 
embalagem de 400g. Devendo 
ter boa solubilidade.  Prazo de 
validade mínima de 03 meses a 
partir da data de entrega. 
Entrega parcelada  

LEO PCTE 800 7,18 5.744,00 

1 28 Aveia em flocos grossos, 
embalagem com 250 g, isento 
de mofo, livre de  parasitas e 
substâncias nocivas, odores 
estranhos, não deverá 
apresentar resíduos, bolor ou 
cheiro não característico. 
Embalagem deve estar intacta 
prazo mínimo de validade de 
03 meses a partir da data da 
entrega. Entrega parcelada  

3874 
NATUR

ALE 

PCTE 200 1,90 380,00 

TOTAL 14.710,00 

CLAUDINA COMIRAN 

Lote Item Objeto Marca Unid.  Quant. Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 3 Biscoito doce (tipo Maria ou de 
leite), pacotes com 740g. 
Características: o produto deve 
apresentar-se íntegro, com 
sabor e odor agradável. 
Embalagem em polietileno 
transparente, acondicionadas 
em caixas de papelão. Prazo 
mínimo de validade de 03 
meses a partir da data da 
entrega, entrega parcelada.  

VITORI
A 

PCTE 600 5,19 3.114,00 

1 5 Feijão preto tipo 1, novo, de 
boa qualidade, constituídos de 
grãos  inteiros e sãos, 
embalagem plástica de 01 kg, 
livre de parasitas (carunchos), 
odores estranhos, substâncias 
nocivas, pregos, paus, prazo de 
validade mínima de 03 meses a 
partir da data de entrega. 
Entrega parcelada  

FEMIL
A 

KG 350 3,40 1.190,00 

1 7 Farinha de Milho, de 1ª 
qualidade, fina, do grão de 
milho moído; de cor amarela; 
com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprio; com ausência de 
umidade, fermentação, ranço; 
isento de sujidades, parasitas e 
larvas Embalagem deve estar 
intacta, acondicionadas em 

DALLA PCTE 150 6,79 1.018,50 



pacotes de polietileno 
transparente bem vedado, 
embalagem de 5 kg. Prazo de 
validade mínima de 03 meses a 
partir da data de entrega. 
Entrega parcelada.  

1 9 Canjiquinha de milho, amarela 
(quirera). Embalagem: deve 
estar  intacta, acondicionadas 
em pacotes de polietileno 
transparente bem vedado, o 
produto não deve apresentar, 
pedras, cascas e carunchos, 
embalagem de até 500g. Prazo 
de validade mínima de 03 
meses a partir da data de 
entrega. Entrega parcelada  

AMAFI
L 

PCTE 150 1,39 208,50 

1 16 Laranja Pera, produtos são e 
limpos, de boa qualidade, sem 
defeitos ou  perfurações na 
casca, suficientemente 
desenvolvidos com aspecto, 
aroma e sabor típicos da 
variedade, uniformidade no 
tamanho e na cor  

CANTU KG 300 2,00 600,00 

1 20 Carne tipo Paleta bovina. Deve 
apresentar odor característico, 
cor  variando de vermelho 
cereja a vermelho escuro, 
elástica e firme, macia, sem 
gordura aparente, sem sebo, 
com pequena quantidade de 
osso, fresca de odor agradável. 
Embalada em plástico de 
polietileno contendo 1 kg cada, 
devidamente etiquetada com 
peso, prazo de validade. 
Resfriada.  

SCAPI
NI 

KG 1.000 9,80 9.800,00 

1 22 Cebola, cebola de primeira 
branca a granel, 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  

CANTU KG 800 2,50 2.000,00 

1 23 Fígado Bovino, produto de 
primeira qualidade, resfriado, 
livre de aparas, com aspecto 
firme, apresentando cor 
vermelho escuro, sem 
escurecimento ou manchas 
esverdeadas, 

SCAPI
NI 

KG 800 5,10 4.080,00 



acondicionamento em 
embalagem plástica  

TOTAL 22.011,00 

GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS- ME 

Lote Item Objeto Marca Unid.  Quant. Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 29 Coxa e sobrecoxa de frango 
sem dorso, congelada, 
embalagem plástica  individual 
transparente e atóxico 
contendo no mínimo 2 
unidades de coxa e sobrecoxa, 
totalizando 1 kg, limpo, não 
violado, resistente. Produto 
próprio para o consumo 
humano, e em conformidade 
com a legislação em vigor. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número de lote, data de 
validade  

C-
VALLE 

KG 4.000 4,09 16.360,00 

TOTAL 16.360,00 

SUPERMERCADO LINK LTDA - EPP 

Lote Item Objeto Marca Unid.  Quant. Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 1 Arroz Parboilizado tipo 1 
procedência nacional e de safra 
corrente. Isento de mofo, de 
odores estranhos e de 
substâncias nocivas. O produto 
não deve apresentar grãos 
disformes (grãos queimados, 
pedras, cascas e carunchos). 
Embalado em pacotes com 5 
kg, em plástico atóxico. Prazo 
mínimo de validade de 03 
meses a partir da data da 
entrega, entrega parcelada.  

Rampin
elli 

PCTE 200 8,90 1.780,00 

1 2 Carne moída fresca de 2ª. 
Característica: fresca (moída na 
hora), boa  qualidade, 
embalada em saco plástico de 
polietileno contendo 1 kg cada, 
com rotulagem especificando 
peso, tipo de carne, data de 
fabricação, data de validade e 
registro do órgão competente   

Link KG 4.050 9,85 39.892,50 

1 10 Sagu, Classe pérola, tipo I, é o 
produto amiláceo derivado da 
raiz  de mandioca sob forma de 
grânulos esféricos. 
Características gerais: deverão 

Lorenz PCTE 500 2,60 1.300,00 



apresentar-se limpos, secos e 
isentos de odores estranhos, 
impróprios ao produto. 
Características sensoriais: cor 
branca; aspecto, odor e sabor 
próprios. Embalagem de 500 g.  

1 12 Banana Katura, Tipo extra, 
verdosa, em pencas, tamanho e 
coloração  uniforme, com 
polpa firme e intacta, devendo 
ser bem desenvolvida, sem 
danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e 
transporte  

Cantu KG 3.600 1,90 6.840,00 

1 13 Óleo de soja frasco com 900 ml, 
obtido de espécie vegetal, 
isento de  ranço e substancias 
estranhas, especificação dos 
ingredientes, informações do 
fabricante e data de 
vencimento estampada na 
embalagem. Prazo mínimo de 
validade de 03 meses a partir 
da data da entrega.  

Coamo UN 200 2,65 530,00 

1 15 Maça Gala, tipo nacional, com 
polpa firme e intacta, sem 
Maça Gala, tipo nacional, com 
polpa firme e intacta, sem.  

Cantu KG 600 2,45 1.470,00 

1 17 Mamão Formosa,  produtos 
sãos, limpos, de boa qualidade, 
sem defeitos,  bem 
desenvolvidos e maduros, que 
apresentem tamanho, cor e 
conformidade uniformes. Não 
serão aceitos manchas ou 
defeitos na casca  

Cantu KG 300 3,45 1.035,00 

1 18 Bebida Láctea tipo iogurte, 
sabor morango/salada de 
frutas/pêssego, embalagens de 
1L, que contenham data de 
fabricação e vencimento do 
produto. Embalagem deve 
estar intacta prazo mínimo de 
validade de 03 meses a partir 
da data da entrega. Entrega 
parcelada  

Santa 
Clara 

LT 2.800 2,55 7.140,00 

1 21 Beterraba, tamanho médio, 
produtos limpos, de boa 
qualidade, sem  defeitos, 
suficientemente desenvolvidos 
com aspecto, aroma e sabor 
típicos da variedade e 
uniformidade no tamanho e na 
cor. Não serão permitidas 

Cantu KG 200 1,95 390,00 



rachaduras, perfurações e 
cortes  

1 24 Cenoura, in natura, tamanho e 
coloração uniformes, no 
decorrer da  semana no 
máximo 7 dias antes do 
vencimento. Características: 
Produto selecionado 
consistente ao toque e isento de 
partes amassadas ou batidas  

Cantu KG 400 1,95 780,00 

1 25 Tomate, tipo salada, 
classificação extra A, tamanho 
e coloração  uniformes, 
maturação média. Produto 
selecionado consistente ao 
toque e isento de partes 
amassadas ou batidas. Isento 
de manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou 
outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e 
qualidade  

Cantu KG 950 3,30 3.135,00 

1 26 Farinha de trigo integral, 
embalagem de 1kg, fina, de 1ª 
qualidade,  isento de mofo, 
livre de parasitas e substâncias 
nocivas, odores estranhos, não 
deverá apresentar resíduos, 
bolor ou cheiro não 
característico. Embalagem deve 
estar intacta prazo mínimo de 
validade de 03 meses a partir 
da data da entrega. Entrega 
parcelada  

André PCTE 80 2,30 184,00 

1 27 Batata, tipo inglesa, 
classificação extra, tamanho e 
coloração uniformes, Produto 
selecionado consistente ao 
toque e isento de partes 
amassadas, batidas ou podres  

Cantu KG 1.500 1,50 2.250,00 

TOTAL 66.726,50 

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação 
direta com as licitantes de melhores ofertas, obteve-se o resultado acima 
descrito. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado às 
empresas participantes e consideradas vencedoras: SUPERMERCADO LINK 
LTDA, CLAUDINA COMIRAN, ZANELTIN & ZANELTIN LTDA, 
GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS, A.EM. OESTE COMERCIAL E 
AP OESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E 
SUPERMERCADO LUCIETTO, em conformidade com o constante acima, 
conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 02 
(dois) -  contendo os documentos de Habilitação. Que após terem sido 
rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes participantes, foi 



constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no 
Edital deste procedimento licitatório e por consequência, as referidas empresas 
foram consideradas HABILITADAS. No curso do Presente procedimento 
licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a 
resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte dos licitantes 
participantes. A pregoeira em decorrência do resultado e dos lances verbais 
final efetuados pelas empresas, ADJUDICA os objetos deste procedimento 
licitatório, em favor das empresas SUPERMERCADO LINK LTDA., pessoa 
jurídica, com inscrição no CNPJ nº 01.946.439/0001-74, com sua sede social na 
Rua Principal, s/nº, Distrito de Sagrada Família, Município de Planalto, 
Estado do Paraná; CLAUDINA COMIRAN, pessoa jurídica, com inscrição no 
CNPJ nº 17.281.091/0003-45, com sua sede social na Av. Vereador Guilherme 
Leandro, nº 696, Centro, Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado 
do Paraná, GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS, pessoa jurídica, com 
inscrição no CNPJ nº 05.653.033/0001-54, com sua sede social na Av. Rio 
Grande do Sul, nº 937, Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná, AEM 

OESTE COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 
12.144.365/0001-79, com sua sede social na Rua Dom Pedro II, nº 450, Centro, 
Município de São Miguel do Oeste, Estado do Paraná, AP OESTE 

DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica, 
com inscrição no CNPJ nº 05.919.156/0001-94, com sua sede social na Rua Do 
Comércio, s/nº, Rod. SC 283, Município de Planalto Alegre, Estado de Santa 
Catarina, classificadas em 1º lugar para o fornecimento dos objetos em sua 
totalidade, pertinente a aquisição de mantimentos destinados exclusivamente 
à alimentação escolar dos alunos de educação infantil/pré-escola/creche, 
conforme edital de licitação e proposta de preço das licitantes. Pela pregoeira 
foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a 
esta licitação. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pela 
Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes. 
 

CARLA FATIMA 
MOMBACH STURM 

Pregoeira 
747.491.029-20 

 

 PAULO ROGERIO DE 
OLIVEIRA 

Membro 
748.481.519-53 

 CEZAR AUGUSTO SOARES 
Membro 

066.452.549-03 
 
 

     

JOSLEI M. HARTMANN  
Supermercado Link Ltda. 

 
 
 

MOISES LUIZ BOFF 
AEM Oeste Comercial 

 
 

 CLAUDINA COMIRAN 
Claudina Comiran. 

 SIDINEI PARIS 
Graciela Bernadete Tombini 

Paris. 
 
 

MAIKE EISING 
AP Oeste Distribuidora e 

Comercio de Alimentos Ltda. 
 
 

 


