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O Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, instituídos pela Portaria Nº.  2686/2013, torna público o 

resultado do julgamento do certame licitatório Pregão Presencial 024/2014 (referente à Aquisição de Gêneros alimentícios e 

materiais de higiene para o Departamento de Assistência Social (DAS)). Feito o julgamento, a Comissão de Licitações 

chegou ao seguinte resultado: 

A empresa ENO VENZKE – ME, CNPJ 89.735.252/0001-72, da cidade de Arroio do Padre/RS, única a 

comparecer, venceu todos os itens, sendo: 

 

Item Un. Qtd. Especificação Unit. Total 

01 Pct. 245 
AÇÚCAR CRISTAL, especial filtrado ou peneirado, embalado em pacotes de 2 kg. Deve 
apresentar-se isento de substâncias estranhas e/ou nocivas. Embalados em plástico  

atóxico e termosselado. 
3,59 879,55 

02 Pct. 218 Arroz Branco - Longo fino, tipo 1, pacote de 5kg, embalagem em saco de polietileno atóxico. 9,15 1.994,70 

03 Pct. 200 
Bolacha Salgada Tipo Cream-Craker - 400g, embalagem de polietileno atóxico com protetor interno 
(dupla embalagem) 

3,88 776,00 

04 Kg 18 Café em Pó - Torrado e moído, embalado á vácuo, com selo da ABIC.(embalagens de 500g) 13,20 237,60 

05 kg 490 Farinha de Trigo - Especial, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, pacote de 01 kg 2,20 1.078,00 

06 kg 445 
Feijão Preto - Tipo 1, de safra corrente. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e de 

substâncias noviças. Embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de 

mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas – pacote de 1 kg. 
4,15 1.846,75 

07 Un. 45 Fermento em Pó 10g.  0,70 31,50 

08 kg 290 
Massa Espaguete - Contendo sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, com ovos, 

embalagem de 500g em sacos de polietileno atóxico 
3,95 1.145,50 

09 Un. 245 

ÓLEO DE SOJA REFINADO, em garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem plástica 

resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação vigente, 
declarando marca, nome e endereço do fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo líquido e 

registro no órgão competente. 

3,10 759,50 

10 Lt 600 
LEITE INTEGRAL, esterilizado, longa vida, em embalagens tetrapak de 1000 ML. A embalagem 
deve conter o registro no Ministério da Agricultura. 

2,45 1.470,00 

12 Kg 18 
SAL REFINADO, iodado, pacotes de 500g. Contendo sal de iodo não tóxico, na dosagem de iodo de 

acordo com a legislação federal específica. Na embalagem deverá estar declarada marca, nome e 
endereço do empacotador, prazo de validade, lote, peso líquido e registro no órgão competente. 

1,60 28,80 

13 Un. 45 
Creme Dental com Flúor (Tubo com 90gr.), na embalagem deverá constar data de fabricação, 

validade e número de lote. 
1,90 85,50 

14 Un. 45 
Sabonete em barra, suave, aspecto físico sólido, para higienização, embalagem de 90 gramas. 
Embalagem deverá conter externamente os da dos de identificação, procedência, número do lote, 

validade. 
0,95 42,75 

15 Un. 45 
Sabão em Barra, de glicerina, 200 gramas, embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT, 

contendo 05 unidades, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade. 
1,40 63,00 

   
 

TOTAL: 10.439,15 

 

Maiores Informações através do telefone (53) 3248-3500, Ramal 216 ou pelo e-mail: 

licitacoes@pinheiromachado.rs.gov.br. 

 

 

 

Pinheiro Machado/RS, 21 de abril de 2014. 
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