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Sistema CECAM

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Licitação: PR-G  Nº 28/2020

Forma de Julgamento: Menor Preço por Item
Processo : 118/2020

Objeto : AQUISIÇÃO DE PÃES E KIT LANCHE.

PREÂMBULO

No dia 29 de Setembro de 2020, às 09:00 horas, reuniram-se no(a) Sala de Licitações, sito a Av. Dona Evarista de 
Castro Ferreira, nº 360 - 7° andar, Centro, Miracatu/SP, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados através da Portaria 
n° 187/2019, para a Sessão Pública do Pregão em Epígrafe.

A Sessão foi iniciada pelo Pregoeiro com a devida explicação com o funcionamento da modalidade do Pregão, e dos 
apectos legais que a fundamentam, notadamente a Lei Federal nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, a Lei Federal no 
8.666/93, bem como esclarecidas as regras e o procedimento da Sessão.

CREDENCIAMENTO

Declarando aberta a fase de credenciamento o(a) Pregoeiro(a) solicitou  ao(s) representante(s) que apresentasse(m) 
o(s) documento(s) exigido(s) em edital. Depois de analisados o(s) documento(s) pela Equipe de Apoio, a(s) empresa(s) 
considerada(s) credenciada(s), com seu respectivo representante:

Licitantes Representantes

Razão Social ERONITA RUFINO CARVALHO - ME
Fantasia LECI SOARES CARVALHO
CNPJ 23.595.023/0001-91 RG 19760191

O(a) Pregoeiro(a) comunicou o encerramento do credenciamento. Em seguida recebeu as declarações do(s) licitante(s) 
de que atende(m) plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital, e os dois envelopes contendo as 
propostas de preços e os documentos de habilitação, respectivamente.

REGISTRO DAS PROPOSTAS

Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, 
o(a) Pregoeiro(a) examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no 
edital.

Item 001 Pão francês, composição mínima da massa por unidade: 40g farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador; 24ml de água, 0,2g de açúcar; 1,2g de 
fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade. vida útil 6 horas; 
embalagem apropriada e higiênica, devidamente protegidas. Não serão aceitos pães 
amanhecidos, duros, queimados, crus ou embatumados, fora do peso estabelecido, podendo ser 
recusados no ato da entrega.  Características organolépticas: A casca deverá ser dourada na 
parte superior e marrom claro na inferior, com espessura aproximada de 1 a 2 mm, não dura e 
sim crocante, com a presença de pestana ou incisão da massa. Com miolo consistente, de cor 
creme, com cavidades irregulares, textura macia, aveluda, sedosa e elástica

Licitante Proposta
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 27,0000
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Item 002 Pão tipo cachorro-quente 50 g   Produto obtido pela cocção, em condições térmicas adequadas, 
de massa preparada com farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, 
margarina, ovos, fermento biológico e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias 
que não descaracterizem o produto, as quais deverão ser declaradas. O produto deve estar de 
acordo com a legislação vigente.  Características gerais: fabricado com matéria prima de 
primeira qualidade, isenta de substâncias estranhas, material terroso, parasitos e insetos, em 
perfeito estado de conservação. Não será aceito pão queimado, mal cozido, amassado ou com 
manchas escuras na parte inferior do pão (evidenciando formas sujas). Poderá conter aditivos 
permitidos pela legislação. Todos os pães deverão apresenta

Licitante Proposta
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 28,0000

Item 003 Kit Lanche, composto de:   1) 01 sanduiche no pão francês de 50 gramas que contenha 2 fatias 
de presunto com no mínimo 20 gramas cada, 2 fatias de queijo prato com  no mínimo 20 gramas 
cada, embalados individualmente em embalagem plástica selada. Peso mínimo final embalado 
de 130 gramas.  2) 1 suco de frutas (sabores uva, pêssego ou laranja), acondicionado em 
embalagem de papelão estéril e hermeticamente fechada, contendo no mínimo 200 ml, com 
canudo embalado em plástico selado e fixado a embalagem. Gelado.  3) 1 fruta maça tipo 
gala de primeira qualidade, sem amassados ou marcas, peso mínimo de 120 gramas, 
higienizada, embalada em filme poliolefínico multicamadas transparente e resistente a tração.  
4) Embalagem primaria: os lanches deverão ser embalados individualmente em embalagem 
plást

Licitante Proposta
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 11,6000

Item 004 Kit Lanche, composto de:   1) 1 lanche de pão tipo hot dog branco de no mínimo 50 gramas, 2 
fatias de mozarela com 20 gramas cada e 2 fatias de presunto com 20 gramas cada.  2) 1 
suco de néctar de fruta sabor laranja, abacaxi, tangerina, morango, uva ou goiaba em lata de 
350 ml ( com variação de sabor a cada semana) embalado e refrigerado.  5) 1  fruta maça tipo 
gala de primeira qualidade, sem amassados ou marcas, peso mínimo de 120 gramas, 
higienizada, embalada em filme poliolefínico multicamadas transparente e resistente a tração.  
3) 1 barra de cereal com no mínimo 20 gramas, sabores: banana, chocolate e aveia, 
morango com chocolate, banana aveia e mel.   4) Embalagem primaria: os lanches deverão 
ser embalados individualmente em embalagem plástica transparente, vedada e atóxica e reemba

Licitante Proposta
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 15,6000

PRÉ-CLASSIFICAÇÃO

Realizada a pré-classificação das licitantes que participarão da etapa de lances, em razão dos preços propostos, nos 
termos dos Incisivos VIII e IX do Art. 4º da Lei Federal nº 10520 de 17/07/2002.

Item 001 Pão francês, composição mínima da massa por unidade: 40g farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador; 24ml de água, 0,2g de açúcar; 1,2g de 
fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade. vida útil 6 horas; 
embalagem apropriada e higiênica, devidamente protegidas. Não serão aceitos pães 
amanhecidos, duros, queimados, crus ou embatumados, fora do peso estabelecido, podendo ser 
recusados no ato da entrega.  Características organolépticas: A casca deverá ser dourada na 
parte superior e marrom claro na inferior, com espessura aproximada de 1 a 2 mm, não dura e 
sim crocante, com a presença de pestana ou incisão da massa. Com miolo consistente, de cor 
creme, com cavidades irregulares, textura macia, aveluda, sedosa e elástica

Licitante Proposta
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 27,0000
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Item 002 Pão tipo cachorro-quente 50 g   Produto obtido pela cocção, em condições térmicas adequadas, 
de massa preparada com farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, 
margarina, ovos, fermento biológico e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias 
que não descaracterizem o produto, as quais deverão ser declaradas. O produto deve estar de 
acordo com a legislação vigente.  Características gerais: fabricado com matéria prima de 
primeira qualidade, isenta de substâncias estranhas, material terroso, parasitos e insetos, em 
perfeito estado de conservação. Não será aceito pão queimado, mal cozido, amassado ou com 
manchas escuras na parte inferior do pão (evidenciando formas sujas). Poderá conter aditivos 
permitidos pela legislação. Todos os pães deverão apresenta

Licitante Proposta
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 28,0000

Item 003 Kit Lanche, composto de:   1) 01 sanduiche no pão francês de 50 gramas que contenha 2 fatias 
de presunto com no mínimo 20 gramas cada, 2 fatias de queijo prato com  no mínimo 20 gramas 
cada, embalados individualmente em embalagem plástica selada. Peso mínimo final embalado 
de 130 gramas.  2) 1 suco de frutas (sabores uva, pêssego ou laranja), acondicionado em 
embalagem de papelão estéril e hermeticamente fechada, contendo no mínimo 200 ml, com 
canudo embalado em plástico selado e fixado a embalagem. Gelado.  3) 1 fruta maça tipo 
gala de primeira qualidade, sem amassados ou marcas, peso mínimo de 120 gramas, 
higienizada, embalada em filme poliolefínico multicamadas transparente e resistente a tração.  
4) Embalagem primaria: os lanches deverão ser embalados individualmente em embalagem 
plást

Licitante Proposta
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 11,6000

Item 004 Kit Lanche, composto de:   1) 1 lanche de pão tipo hot dog branco de no mínimo 50 gramas, 2 
fatias de mozarela com 20 gramas cada e 2 fatias de presunto com 20 gramas cada.  2) 1 
suco de néctar de fruta sabor laranja, abacaxi, tangerina, morango, uva ou goiaba em lata de 
350 ml ( com variação de sabor a cada semana) embalado e refrigerado.  5) 1  fruta maça tipo 
gala de primeira qualidade, sem amassados ou marcas, peso mínimo de 120 gramas, 
higienizada, embalada em filme poliolefínico multicamadas transparente e resistente a tração.  
3) 1 barra de cereal com no mínimo 20 gramas, sabores: banana, chocolate e aveia, 
morango com chocolate, banana aveia e mel.   4) Embalagem primaria: os lanches deverão 
ser embalados individualmente em embalagem plástica transparente, vedada e atóxica e reemba

Licitante Proposta
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 15,6000

REGISTRO DOS LANCES

Em seguida o Pregoeiro(a) convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 
sequencial a partir da proposta do autor de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de 
ofertas ocorreu da seguinte forma:

Item 001 Pão francês, composição mínima da massa por unidade: 40g farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador; 24ml de 
água, 0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; 
pesando 50 gramas por unidade. vida útil 6 horas; embalagem apropriada e 
higiênica, devidamente protegidas. Não serão aceitos pães amanhecidos, duros, 
queimados, crus ou embatumados, fora do peso estabelecido, podendo ser 
recusados no ato da entrega.  Características organolépticas: A casca deverá ser 
dourada na parte superior e marrom claro na inferior, com espessura aproximada 
de 1 a 2 mm, não dura e sim crocante, com a presença de pestana ou incisão da 
massa. Com miolo consistente, de cor creme, com cavidades irregulares, textura 
macia, aveluda, sedosa e elástica. Volume deverá ser normal para o peso (50 
gramas), simétrico, uniformidade no assado, aroma e sabor característicos.   O 
produto estará sujeito a verificação no ato da entrega quanto aos procedimentos 
administrativos determinados pela Anvisa.

(Página: 3 / 8)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS Sistema CECAM
COMPRAS E LICITAÇÕES Data: 29/09/2020 09:23

Sistema CECAM
Proposta Inicial

Licitante Proposta
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 27,0000

Rodada 01

Licitante Lance
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 24,9000 Vencedor

Item 002 Pão tipo cachorro-quente 50 g   Produto obtido pela cocção, em condições 
térmicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo tipo 1 enriquecida 
com ferro e ácido fólico, água, sal, margarina, ovos, fermento biológico e açúcar, 
podendo conter outras substâncias alimentícias que não descaracterizem o 
produto, as quais deverão ser declaradas. O produto deve estar de acordo com a 
legislação vigente.  Características gerais: fabricado com matéria prima de 
primeira qualidade, isenta de substâncias estranhas, material terroso, parasitos e 
insetos, em perfeito estado de conservação. Não será aceito pão queimado, mal 
cozido, amassado ou com manchas escuras na parte inferior do pão 
(evidenciando formas sujas). Poderá conter aditivos permitidos pela legislação. 
Todos os pães deverão apresentar 50g e ser do mesmo tamanho. O produto não 
deve conter corantes artificiais.  Características organolépticas: com aspecto de 
massa cozida, o miolo deve ser poroso, leve, homogêneo, elástico, não aderente 
aos dedos ao ser comprimido e não deve apresentar grumos duros, pontos 
negros, pardos ou avermelhados, devendo apresentar cor branca. A parte externa 
deve ser amarelo pardacento. Deverá apresentar aroma e sabor característicos.  
Características macroscópicas e microscópicas: ausência de materiais prejudiciais 
a saúde humana, abrangendo insetos ou outros animais, excrementos de insetos 
ou outros animais, partes de insetos ou outros animais, parasitos, pelos e 
cabelos, objetos pontiagudos ou cortantes, pedaços de plástico, papel ou partes 
de embalagens e outros contaminantes proibidos de acordo com a legislação 
sanitária. A presença de matéria prejudicial à saúde humana detectada a olho nu 
torna o produto/lote avaliado impróprio para consumo, devendo ser prontamente 
reposto.  Embalagem: primária - deverá ser embalado em sacos plásticos 
atóxicos, próprios para alimento, transparentes, limpos e lacrados, contendo no 
máximo 1 kg do produto, sendo cada pacote rotulado e identificado d

Proposta Inicial

Licitante Proposta
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 28,0000

Rodada 01

Licitante Lance
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 27,0000 Vencedor

Item 003 Kit Lanche, composto de:   1) 01 sanduiche no pão francês de 50 gramas que 
contenha 2 fatias de presunto com no mínimo 20 gramas cada, 2 fatias de queijo 
prato com  no mínimo 20 gramas cada, embalados individualmente em 
embalagem plástica selada. Peso mínimo final embalado de 130 gramas.  2) 1 
suco de frutas (sabores uva, pêssego ou laranja), acondicionado em embalagem 
de papelão estéril e hermeticamente fechada, contendo no mínimo 200 ml, com 
canudo embalado em plástico selado e fixado a embalagem. Gelado.  3) 1 fruta 
maça tipo gala de primeira qualidade, sem amassados ou marcas, peso mínimo 
de 120 gramas, higienizada, embalada em filme poliolefínico multicamadas 
transparente e resistente a tração.  4) Embalagem primaria: os lanches deverão 
ser embalados individualmente em embalagem plástica transparente, vedada e 
atóxica e reembalados juntamente com os demais itens que compõe o kit, em 
embalagem plástica transparente, vedada e atóxica, embalagem secundária: os 
kits montados deverão estar acondicionados (para transporte) em caixas de 
papelão lacrada contendo no máximo 30 kits.

Proposta Inicial

Licitante Proposta
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 11,6000
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Rodada 01

Licitante Lance
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 11,5000 Vencedor

Item 004 Kit Lanche, composto de:   1) 1 lanche de pão tipo hot dog branco de no 
mínimo 50 gramas, 2 fatias de mozarela com 20 gramas cada e 2 fatias de 
presunto com 20 gramas cada.  2) 1 suco de néctar de fruta sabor laranja, 
abacaxi, tangerina, morango, uva ou goiaba em lata de 350 ml ( com variação de 
sabor a cada semana) embalado e refrigerado.  5) 1  fruta maça tipo gala de 
primeira qualidade, sem amassados ou marcas, peso mínimo de 120 gramas, 
higienizada, embalada em filme poliolefínico multicamadas transparente e 
resistente a tração.  3) 1 barra de cereal com no mínimo 20 gramas, sabores: 
banana, chocolate e aveia, morango com chocolate, banana aveia e mel.   4)
4) Embalagem primaria: os lanches deverão ser embalados individualmente 
em embalagem plástica transparente, vedada e atóxica e reembalados 
juntamente com os demais itens que compõe o kit, em embalagem plástica 
transparente, vedada e atóxica. Deverá conter: 02 guardanapos de papel gofrado 
branco com dimensões mínimas de 20cmx23cm, embalado em saco transparente.

Proposta Inicial

Licitante Proposta
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 15,6000

Rodada 01

Licitante Lance
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 14,0000 Vencedor

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor na seguinte 
conformidade:

Item 001 Pão francês, composição mínima da massa por unidade: 40g farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador; 24ml de água, 0,2g de açúcar; 1,2g de 
fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade. vida útil 6 horas; 
embalagem apropriada e higiênica, devidamente protegidas. Não serão aceitos pães 
amanhecidos, duros, queimados, crus ou embatumados, fora do peso estabelecido, podendo ser 
recusados no ato da entrega.  Características organolépticas: A casca deverá ser dourada na 
parte superior e marrom claro na inferior, com espessura aproximada de 1 a 2 mm, não dura e 
sim crocante, com a presença de pestana ou incisão da massa. Com miolo consistente, de cor 
creme, com cavidades irregulares, textura macia, aveluda, sedosa e elástica

1º ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 24,9000

Item 002 Pão tipo cachorro-quente 50 g   Produto obtido pela cocção, em condições térmicas adequadas, 
de massa preparada com farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, 
margarina, ovos, fermento biológico e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias 
que não descaracterizem o produto, as quais deverão ser declaradas. O produto deve estar de 
acordo com a legislação vigente.  Características gerais: fabricado com matéria prima de 
primeira qualidade, isenta de substâncias estranhas, material terroso, parasitos e insetos, em 
perfeito estado de conservação. Não será aceito pão queimado, mal cozido, amassado ou com 
manchas escuras na parte inferior do pão (evidenciando formas sujas). Poderá conter aditivos 
permitidos pela legislação. Todos os pães deverão apresen

1º ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 27,0000

Item 003 Kit Lanche, composto de:   1) 01 sanduiche no pão francês de 50 gramas que contenha 2 fatias 
de presunto com no mínimo 20 gramas cada, 2 fatias de queijo prato com  no mínimo 20 gramas 
cada, 
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embalados individualmente em embalagem plástica selada. Peso mínimo final embalado de 130 
gramas.  2) 1 suco de frutas (sabores uva, pêssego ou laranja), acondicionado em 
embalagem de papelão estéril e hermeticamente fechada, contendo no mínimo 200 ml, com 
canudo embalado em plástico selado e fixado a embalagem. Gelado.  3) 1 fruta maça tipo 
gala de primeira qualidade, sem amassados ou marcas, peso mínimo de 120 gramas, 
higienizada, embalada em filme poli

1º ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 11,5000

Item 004 Kit Lanche, composto de:   1) 1 lanche de pão tipo hot dog branco de no mínimo 50 gramas, 2 
fatias de mozarela com 20 gramas cada e 2 fatias de presunto com 20 gramas cada.  2) 1 
suco de néctar de fruta sabor laranja, abacaxi, tangerina, morango, uva ou goiaba em lata de 
350 ml ( com variação de sabor a cada semana) embalado e refrigerado.  5) 1  fruta maça tipo 
gala de primeira qualidade, sem amassados ou marcas, peso mínimo de 120 gramas, 
higienizada, embalada em filme poliolefínico multicamadas transparente e resistente a tração.  
3) 1 barra de cereal com no mínimo 20 gramas, sabores: banana, chocolate e aveia, 
morango com chocolate, banana aveia e mel.   4) Embalagem primaria: os lanches deverão 
ser embalados individualmente em embalagem plástica transparente, vedada e atóxica e reemba

1º ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 14,0000

NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução de preço da menor oferta, o(a) Pregoeiro(a) considerou que o preço obtido abaixo especificado é 
aceitável por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo da licitação.

Item 001 Pão francês, composição mínima da massa por unidade: 40g farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador; 24ml de água, 0,2g de açúcar; 1,2g de 
fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade. vida útil 6 horas; 
embalagem apropriada e higiênica, devidamente protegidas. Não serão aceitos pães 
amanhecidos, duros, queimados, crus ou embatumados, fora do peso estabelecido, podendo ser 
recusados no ato da entrega.  Características orga

Licitante Valor Final
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 24,9000

Item 002 Pão tipo cachorro-quente 50 g   Produto obtido pela cocção, em condições térmicas adequadas, 
de massa preparada com farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, 
margarina, ovos, fermento biológico e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias 
que não descaracterizem o produto, as quais deverão ser declaradas. O produto deve estar de 
acordo com a legislação vigente.  Características gerais: fabricado com matéria prima de 
primeira qualidade, isenta de subst

Licitante Valor Final
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 27,0000

Item 003 Kit Lanche, composto de:   1) 01 sanduiche no pão francês de 50 gramas que contenha 2 fatias 
de presunto com no mínimo 20 gramas cada, 2 fatias de queijo prato com  no mínimo 20 gramas 
cada, embalados individualmente em embalagem plástica selada. Peso mínimo final embalado 
de 130 gramas.  2) 1 suco de frutas (sabores uva, pêssego ou laranja), acondicionado em 
embalagem de papelão estéril e hermeticamente fechada, contendo no mínimo 200 ml, com 
canudo embalado em plástico selado e fixado a embala

Licitante Valor Final
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 11,5000

Item 004 Kit Lanche, composto de:   1) 1 lanche de pão tipo hot dog branco de no mínimo 50 gramas, 2 
fatias de mozarela com 20 gramas cada e 2 fatias de presunto com 20 gramas cada.  2) 1 
suco de néctar de fruta sabor laranja, abacaxi, tangerina, morango, uva ou goiaba em lata de 
350 ml ( com variação de sabor a cada semana) embalado e refrigerado.  5) 1  fruta maça tipo 
gala de primeira qualidade, sem amassados ou marcas, peso mínimo de 120 gramas, 
higienizada, embalada em filme poliolefínico multicamad

Licitante Valor Final
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 14,0000
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HABILITAÇÃO

Encerrada a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) procedeu a abertura do envelope de habilitação das licitantes que 
apresentaram a melhor proposta.

Sendo constatado que as licitantes cumprem na integralidade o exigido no instrumento convocatório, foram consideradas 
habilitadas.

Licitante
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME

Ocorrências:

ABRE-SE PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS 
AOS TRIBUTOS FEDERAIS, APÓS A HOMOLOGAÇÃO.

RESULTADO

Encerrada a fase de lances, as seguintes licitantes foram considerados vencedores:

Item 001 Pão francês, composição mínima da massa por unidade: 40g farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador; 24ml de água, 0,2g de açúcar; 1,2g de 
fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade. vida útil 6 horas; 
embalagem apropriada e higiênica, devidamente protegidas. Não serão aceitos pães 
amanhecidos, duros, queimados, crus ou embatumados, fora do peso estabelecido, podendo ser 
recusados no ato da entrega.  Características orga

Licitante Valor Fechado
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 24,9000

Item 002 Pão tipo cachorro-quente 50 g   Produto obtido pela cocção, em condições térmicas adequadas, 
de massa preparada com farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, 
margarina, ovos, fermento biológico e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias 
que não descaracterizem o produto, as quais deverão ser declaradas. O produto deve estar de 
acordo com a legislação vigente.  Características gerais: fabricado com matéria prima de 
primeira qualidade, isenta de subst

Licitante Valor Fechado
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 27,0000

Item 003 Kit Lanche, composto de:   1) 01 sanduiche no pão francês de 50 gramas que contenha 2 fatias 
de presunto com no mínimo 20 gramas cada, 2 fatias de queijo prato com  no mínimo 20 gramas 
cada, embalados individualmente em embalagem plástica selada. Peso mínimo final embalado 
de 130 gramas.  2) 1 suco de frutas (sabores uva, pêssego ou laranja), acondicionado em 
embalagem de papelão estéril e hermeticamente fechada, contendo no mínimo 200 ml, com 
canudo embalado em plástico selado e fixado a embala

Licitante Valor Fechado
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 11,5000

Item 004 Kit Lanche, composto de:   1) 1 lanche de pão tipo hot dog branco de no mínimo 50 gramas, 2 
fatias de mozarela com 20 gramas cada e 2 fatias de presunto com 20 gramas cada.  2) 1 
suco de néctar de fruta sabor laranja, abacaxi, tangerina, morango, uva ou goiaba em lata de 
350 ml ( com variação de sabor a cada semana) embalado e refrigerado.  5) 1  fruta maça tipo 
gala de primeira qualidade, sem amassados ou marcas, peso mínimo de 120 gramas, 
higienizada, embalada em filme poliolefínico multicamad
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Sistema CECAM
Licitante Valor Fechado
ERONITA RUFINO CARVALHO - ME 14,0000

RECURSO ADMINISTRATIVO

Devido a falta de manifestação imediata e motivada dos representantes das licitantes nesta sessão, constituiu na 
decadência do direito d recurso destas e a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) ao vencedor nos 
moldes do Art. 4º Inciso XX,Lei 10.520/2002.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), pelos membros da 
Equipe de Apoio e representantes das licitantes relacionadas.

O SENHOR PREGOEIRO DECLARA A PRESENTE SESSÃO ENCERRADA AS 09H23MIN E ENCAMINHA PROCESSO PARA 
AUTORIDADE SUPERIOR PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS.

Assinaturas do Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio:

DIEGO FELIPE NUNES DA SILVA
Pregoeiro

KÁTIA PATRICIA MALAQUIAS DOS SANTOS
Equipe de Apoio

CLAUDIO BERNARDO PEREIRA
Equipe de Apoio

Assinaturas dos Representantes:

ERONITA RUFINO CARVALHO - ME
LECI SOARES CARVALHO
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