
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA  
 

PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2017 
 
 
 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 
14:00, 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 087/2017, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem 
por objeto a seleção de proposta visando a aquisição de material de consumo 
(alimentação), destinados as necessidades de consumo deste Município de 
Planalto, tendo como valor máximo a importância de R$ 18.596,40 (dezoito 
mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta centavos). Abertos os 
trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: 
SUPERMERCADO LINK LTDA. SRª. JOSLEI MARISTELA HARTMANN; 
ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA. SRA. ROSELI LUCIA 
CALGAROTTO BOSA E ZANELTIN & ZANELTIN LTDA SR. LUIZ 
CARLOS ZANELTIN. 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: 
ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA 

Lote Item Objeto Marca Unid.  Quant. Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 10 Extrato de Tomate  - Embalagem 
em lata com 850g precisamente, 
contendo  polpa de tomate, sal e 
açúcar, sem pimenta, sem 
aditivos químicos. Não podendo 
ser violada, ou amassada, livre 
de parasitas e de qualquer 
substância nociva, odores 
estranhos, prazo de validade 

QUERO UN 200 5,50 1.100,00 



mínima de 03 meses a partir da 
data de entrega, entrega 
parcelada  

TOTAL 1.100,00 

SUPERMERCADO LINK LTDA 

Lote Item Objeto Marca Unid.  Quant. Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 1 Alho, bulbo inteiro, nacional, 
boa qualidade, firme e intacto, 
sem  lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, 
isento de sujidades, parasitas e 
larvas, prazo mínimo de 
validade de 03 meses a partir da 
data da entrega, entrega 
parcelada.  

Cantu KG 50 22,50 1.125,00 

1 4 Achocolatado em pó, rico em 
vitaminas e fonte de cálcio e 
ferro, embalagem plástica de 400 
gr, prazo mínimo de validade de 
03 meses a partir da data da 
entrega, entrega parcelada  

De Casa PCTE 100 2,75 275,00 

1 6 Café solúvel granulado 200g, 
com selo de pureza, livre de 
parasitas,   odores estranhos e 
substâncias nocivas, de palha ou 
folhas torradas, prazo mínimo 
de validade de 03 meses a partir 
da data da entrega, entrega 
parcelada  

Amigo PCTE 170 11,45 1.946,50 

1 8 Doce de Fruta cremoso, pote de 
1 Kg, sabores diversos. Devendo   
constar na embalagem: data de 
fabricação e prazo de validade, 
informação nutricional e 
ingredientes. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 
03 meses a partir da data de 
entrega, entrega parcelada  

Aúria UN 60 6,00 360,00 

1 12 Refresco Artificial sólido pact 
1Kg, faz 10 litros, sabor uva e   
morango. Não deve apresentar-
se empedrado.  O produto 
deverá estar em conformidade 
com as leis especificas vigentes, 
validade: mínimo de 03 meses a 
partir da data de entrega, 
entrega parcelada  

De casa UN 150 6,14 921,00 

1 13 Queijo mussarela, fatiado: leite 
de vaca; embalagem com dados 
de   identificação data de 

Rohden KG 50 23,90 1.195,00 



fabricação e de validade e 
numero do lote. Prazo mínimo 
de validade de 03 meses a partir 
da data da entrega, entrega 
parcelada  

1 15 Vinagre Alcalino branco, 
fermentado acético de álcool, 
acidez 4%.  Embalagem: deve 
estar intacta, acondicionada em 
garrafas plásticas resistentes, 
contendo 5 litros. Prazo de 
validade: mínimo de 3 meses a 
partir da data de entrega. 
Entrega parcelada  

Chemim UN 90 9,55 859,50 

1 16 Gelatina pacote de 450gr, 
sabores diversos, enriquecidos 
com vitaminas  e minerais. 
Aspecto uniforme e cor de 
acordo com os componentes 
preparados com ingredientes de 
primeira qualidade. Não deve 
apresentar-se empedrado. Prazo 
de validade mínima de 03 meses 
a partir da data de entrega. 
Entrega parcelada.  

De casa UN 130 8,44 1.097,20 

TOTAL 7.779,20 

ZANELTIN & ZANELTIN LTDA  

Lote Item Objeto Marca Unid.  Quant. Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 2 Amido de Milho embalagem de 
1kg. A embalagem deverá conter   
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, número 
do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 03 meses a 
partir da data de entrega, 
entrega parcelada  

KITAL PCTE 150 2,90 435,00 

1 3 Apresuntado Cozido Fatiado, 
prazo mínimo de validade de 03 
meses  a partir da data da 
entrega, entrega parcelada  

PEPERI KG 60 10,99 659,40 

1 5 Colorau pact. de 500g de 
primeira qualidade, contendo 
dizeres de  rotulagem, data de 
fabricação, número de lote, 
prazo de validade e 
especificações do produto, o 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 03 meses a 
partir da data de entrega, 

KAMILA PCTE 80 4,09 327,20 



entrega parcelada  

1 7 Chá mate, tostado, sabores 
diversos (laranja, natural, 
maça/canela,   limão), livre de 
sujidades, galhos, folhas 
embalagem de 250g caixa 
fechada. Prazo de validade 
mínima de 03 meses a partir da 
data de entrega, entrega 
parcelada  

LEÃO PCTE 200 5,15 1.030,00 

1 9 Erva Mate pact 1kg. Devendo 
constar na embalagem: data de 
fabricação   e prazo de validade, 
informação nutricional e 
ingredientes. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 
03 meses a partir da data de 
entrega, entrega parcelada.  

NOSSO 
MATE 

UN 360 6,89 2.480,40 

1 11 Fermento em pó químico - 
embalagem com 250g. 
Características   sensoriais 
(organolépticas): aspecto de pó 
fino, cor branca, sabor e odor 
próprios. Não deve apresentar-
se empedrado.  O produto 
deverá estar em conformidade 
com as leis especificas vigentes, 
validade: mínimo de 03 meses a 
partir da data de entrega, 
entrega parcelada  

ROYAL UN 180 5,19 934,20 

1 14 Polvilho Azedo, embalagem com 
01 kg de plástico ou papel, 
contendo  data de fabricação e 
validade, validade mínima de 03 
meses a contar da entrega. 
Entrega parcelada  

LORENZ UN 100 5,54 554,00 

TOTAL 6.420,20 

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. ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA. E ZANELTIN & ZANELTIN 
LTDA SR, 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; 

ZANELTIN & ZANELTIN LTDA, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 
10.338.794/0001-51, com sua sede social na Rua Soledade, nº 924, Centro, 
Município de Planalto, Estado do Paraná, ELETROMAQUINAS ASTEC 

LTDA, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 02.995.568/0001-15, com sua 
sede social na Rua Castro Alves, nº 121, Centro, Município de Dois Vizinhos, 
Estado do Paraná classificadas em 1º lugar para o fornecimento dos objetos em 
sua totalidade, pertinente a aquisição de material de consumo (alimentação), 
destinados as necessidades de consumo deste Município de Planalto, 
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. 
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