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H O M O L O G A Ç Ã O 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020 
 

Protocolo Administrativo nº 582/2020 
 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIVERSOS 
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

 
Em ata datada de 10/09/2020, a Comissão de Licitações procedeu a realização da sessão referente ao Pregão Presencial de nº 
027/2020, concluindo pela habilitação das licitantes e classificação das propostas. 
Diante do que dispõe o art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com o Edital, considerando o Termo de Adjudicação 
e o Parecer da Assessoria Jurídica do Município, HOMOLOGO a classificação final e ADJUDICO o objeto do presente certame 
considerando vencedoras as licitantes, nos itens e valores, conforme a seguir:  

SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA ME 
CNPJ/MF Nº04.365.216/0001-01 

ITEM QUANT. 
ESTIMADA 

UN. DESCRIÇÃO VALOR – R$ MARCA 
UNITÁRIO TOTAL 

01 50 Pct Biscoito integral tipo cookie de cacau e 
aveia, ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, aveia 
laminada, açúcar, gordura vegetal hidrogenada e 
interesterificada, farinha de trigo integral, açúcar 
invertido, cacau em pó, leite em pó desnatado, 
sal, fermentos químicos (bicarbonato de amônio, 
bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de 
sódio), corante (caramelo), aromatizantes e 
emulsificante (lecitina de soja). Contém glúten. 
Pacote 150g. 

4,29 214,50 ISABELA 

03 100 Un Água mineral sem gás, embalagem de 500ml. 1,35 135,00 SARANDI 

04 50 Un Água mineral sem gás, embalagem de 
1.500ml. 

2,70 135,00 SARANDI 

05 50 Un Iogurte, com polpa de fruta: Leite pasteurizado 
padronizado e/ou leite reconstituído, açúcar, 
polpa de fruta (açúcar, água, ameixa, aroma 
idêntico ao natural de ameixa, corante caramelo, 
conservante sorbato de potássio, acidulante 
ácido lático, espessantespovilho de mandioca e 
carboximetilcelulose), leite em pó integral, amido 
modificado, estabilizante gelatina e cultura 
microbiana, (não deve ser bebida láctea). 
Embalagem 1 litro. 

3,90 195,00 SANTA CLARA 

06 200 Un Leite semidesnatado, embalagem de 1 litro, 
tampa abre e fecha com rosca. 

3,99 798,00 ITALAC 

07 40 Pct Biscoito de polvilho – rosquinha de chia, 
contendo: polvilho, água, leite, gordura 
vegetal, chá, sal e ovos. Não contém glúten. 
Pacote 140g. 

6,50 260,00 MARQUES 

08 50 Pct Biscoito gergelim, ingredientes: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico 
(vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, 
gergelim, sal, açúcar invertido, extrato de 
malte, fermento químico: bicarbonato de sódio 
(INS500ii), emulsificante lecitina de soja 
(INS322), melhorador de farinha: protease 
(INS1101i) metabissulfito de sódio (IN223), 
pode conter traços de leite. Pacote 400g. 

5,70 285,00 ISABELLA 

09 50 Pct Torrada multi grãos ou integral levemente 
salgada. Pacote de 160g. 

3,29 164,50 ISABELLA 
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10 30 Kg Mamão de 1ª qualidade, casca sã. Apresentando 
tamanho e cor uniformes, sem rupturas, sem danos 
físicos e mecânicos, isento de partes pútridas. Devendo 
estar bem desenvolvido e maduro, apresentando de 80 a 
90% de maturação. 

5,70 171,00 PICCETI 

11 20 Kg Abacaxi de 1ª qualidade, casca sã. Apresentando 
tamanho e cor uniformes, sem rupturas, sem danos 
físicos e mecânicos, isento de partes pútridas. Devendo 
estar bem desenvolvido e maduro, apresentando de 80 a 
90% de maturação. 

5,50 110,00 PICCETI 

VALOR TOTAL DE ATÉ R$ 2.468,00  

PADARIA E CONFEITARIA NONA MARIA LTDA ME 
CNPJ/MF Nº17.171.340/0001-88 

ITEM QUANT. 
ESTIMADA 

UN. DESCRIÇÃO VALOR – R$ MARCA 
UNITÁRIO TOTAL 

02 150 Un Pizza, tamanho médio, 300 gramas, assada, 
espessura de 2cm, recheio calabresa, 4 queijos, 
palmito, americana, atum, bacon, brócolis, 
bolonhesa, frango, mussarela, portuguesa, 
vegetariana e Califórnia. Produto fresco, entregue no dia. 

7,80 1.170,00 NONA MARIA 

12 30 Kg Laranja de 1ª qualidade, casca sã. Apresentando 
tamanho e cor uniformes, sem rupturas, sem danos 
físicos e mecânicos, isento de partes pútridas. Devendo 
estar bem desenvolvida e madura, apresentando de 80 a 
90% de maturação. 

2,00 60,00 B.S. 

13 50 Kg Banana de 1ª qualidade, casca sã. Apresentando 
tamanho e cor uniformes, sem rupturas, sem danos 
físicos e mecânicos, isento de partes pútridas. Devendo 
estar bem desenvolvida e madura, apresentando de 80 a 
90% de maturação. 

3,40 170,00 B.S. 

15 50 Kg Bolo branco (tipo pão de ló). Deverá ser fabricado 
a partir de matérias primas sãs e limpas, não devem 
estar mal assados ou com caracteres organolépticos 
anormais. Produto fresco, entregue no dia.  

15,80 790,00 NONA MARIA 

16 45 Kg Bolo integral. Deverá ser fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, não devem estar mal 
assados ou com caracteres organolépticos anormais. 
Produto fresco, entregue no dia.  

19,80 891,00 NONA MARIA 

18 400 Un Cachorro quente, 50g, com molho e salsicha 
inteira. (Doguinho). Produto fresco, entregue no dia. 

1,70 680,00 NONA MARIA 

19 300 Un Canudo pequeno, com recheio de creme de 
leite ou laranja. Tamanho10 cm. Produto fresco, 
entregue no dia. 

0,80 240,00 NONA MARIA 

20 20 Kg Coxinha pequena de frango. Produto fresco, 
entregue no dia. 

20,00 400,00 NONA MARIA 

21 15 Kg Sonho recheado com creme de leite ou doce 
de leite. Produto fresco, entregue no dia. 

20,00 300,00 NONA MARIA 

22 1.000 Un Sanduiche natural, preparado com duas fatias 
de pão integral de forma, com queijo, presunto, 
tomate e alface. Produto fresco, entregue no dia. 

3,00 3.000,00 NONA MARIA 

23 50 Kg  
 

Rocambole, recheios variados, fatiado, com 
cobertura de chocolate ou doce de leite. Deverá 
ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
não devem estar mal assados ou com caracteres 
organolépticos anormais. Produto fresco, entregue no 
dia. 

18,90 945,00 NONA MARIA 

24 40 Kg Rissoles assado, tamanho pequeno, recheio 
de frango, carne, palmito e queijo, presunto e 
queijo. Produto fresco, entregue no dia. 

18,60 744,00 NONA MARIA 

25 10 Kg Pastel folhado assado. Produto fresco, entregue no dia. 20,00 200,00 NONA MARIA 



 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

  MUNICÍPIO DE COTIPORÃ 
              

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 – TELEFONE (54)3446 2800 – CNPJ: 90.898.487/0001-64  
www.cotipora.rs.gov.br  - CEP: 95.335-000 – COTIPORÃ/RS. 

 

26 100 Kg Pastel bolha frito, tamanho pequeno, recheio 
frango, presunto e queijo, palmito e queijo e 
carne. Produto fresco, entregue no dia. 

21,00 2.100,00 NONA MARIA 

27 150 Kg Cuca recheada com frutas, doce de leite ou 
chocolate e cobertura, 500g. Deverá ser fabricado 
a partir de matérias primas sãs e limpas, não devem 
estar mal assados ou com caracteres organolépticos 
anormais. Produto fresco, entregue no dia. 

10,00 1.500,00 NONA MARIA 

28 50 Un Pão caseiro, 500g. Preparado com farinha de trigo 
especial. Deverá ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, não devem estar malcozidos ou 
com caracteres organolépticos anormais. Produto fresco, 
entregue no dia. Embalagem plástica, atóxica, contendo 
500 g. Prazo de validade impresso na embalagem. 

6,80 340,00 NONA MARIA 

29 30 Kg Pão de queijo, tamanho pequeno. Produto fresco, 
entregue no dia. 

22,80 684,00 NONA MARIA 

30 50 Kg Grostoli grosso. Deverá ser fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, não devem estar mal cozidos ou 
com caracteres organolépticos anormais. Produto fresco, 
entregue no dia. Embalagem plástica, atóxica, contendo 1kg. 
Peso individual: 25g cada. 

17,00 850,00 NONA MARIA 

31 10 Un Pão integral de centeio, fatiado, 500 g. Produto 
fresco, entregue no dia. Deverá ser fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, não devem estar mal 
assados ou com caracteres organolépticos anormais. 
Produto fresco, entregue no dia. 

7,00 70,00 NONA MARIA 

VALOR TOTAL DE ATÉ R$ 15.134,00  

CONFEITARIA FÁVERO LTDA ME 
CNPJ/MF Nº 04.558.485/0001-94 

ITEM QUANT. 
ESTIMADA 

UN. DESCRIÇÃO VALOR – R$ MARCA 
UNITÁRIO TOTAL 

17 70 Kg Bolo nega maluca, fatiado, (cortado em pedaços de 
aproximadamente 7cm x 7cm). Deverá ser fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas, não devem estar 
mal assados ou com caracteres organolépticos anormais. 
Produto fresco, entregue no dia.  

15,00 1.050,00 FÁVERO 

VALOR TOTAL DE ATÉ R$ 1.050,00  

VALOR TOTAL GLOBAL DE ATÉ R$ 18.652,00 

 
Item 14 – deserto, pela inexistência de interessados na contratação. 
 
Em conformidade com o Edital os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades do Município, mediante 
solicitação, em que constará a data e quantidades a serem entregues, sendo que o registro de preços terá a validade de 12 (doze) 
meses.  

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte. 
 

 
JOSÉ CARLOS BREDA 

Prefeito Municipal  


