
 

Prefeitura Municipal de Candiota

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis na sala de reunião do Gabinete do
Prefeito Municipal, situada na Rua Ulisses Guimarães nº 250, tendo em vista o resultado da licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2016,  homologado em 21 de setembro de 2016, bem como a classificação obtida no
certame, formulamos a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, aos preços das empresas classificadas vencedoras,
conforme a seguir e de acordo com a decisão do pregão:

ITEM
QUA
NT.

UNID. DESCRIÇÃO
1ºCOLOCADO                     2º COLOCADO

R$ Empresa R$ Empresa

600 KG

Achocolatado em pó instantâneo,  Saco em
polietileno  leitoso  de  1  kg.  Ingredientes
indispensáveis: Açúcar, cacau em pó, leite em
pó, com aroma natural, sem corantes artificiais.
Deve  constar  na  embalagem  a  data  de
fabricação e prazo de validade.

R$  9,25
FABILE MINIMERCADO

LTDA
   R$ 9,50

ZILDA RADTKE
RADTKE  

20 Kg

Achocolatado  sem  adição  de  açúcar,
embalagem de 200 a 500g. Deve constar na
embalagem a data de fabricação e  prazo de
validade de no mínimo 12 meses.

-------- --------- ----------- ----------

1200 KG

Açúcar Cristal, Branco,  em embalagem 2 kg,
embalagem  resistente  e  transparente,  com
data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 12 meses

R$ 3,09
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 3,15

ZILDA RADTKE
RADTKE 

50 KG

Açúcar  Mascavo,  em  embalagem  1  kg,
embalagem  resistente  e  transparente,  com
data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 12 meses

R$ 11,93
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 12,50

ZILDA RADTKE
RADTKE 

3 Frasco

Adoçante  líquido  à  base  de  Stévia,
embalagem  de  80  a  110ml,  com  data  de
fabricação e prazo de validade de no mínimo
12 meses.

---------- --------- -------- -------

30 Kg

Adoçante  em  pó,  próprio  para  forno  e
fogão,  substituto  de  açúcar,  podendo  ser
utilizados por diabéticos, embalagem de 66 a
500g,  com  data  de  fabricação  e  prazo  de
validade de no mínimo 12 meses.

----------- --------- --------- ----------

50 KG
Amido  de  Milho,  em  embalagem  plástica
resistente de 1 kg, com data de fabricação e
prazo de validade de no mínimo 12 meses.

R$ 5,50
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 4,99

ZILDA RADTKE
RADTKE 

3000
KG

Arroz Branco Polido “tipo 1”, classe longo e
fino,  pacote  de  5  kg,  embalagem  plástica
resistente  e  transparente  com  a  data  de
fabricação e prazo de validade de no mínimo
06  meses,  com  registro  no  Ministério  da
Agricultura.

R$ 2,75
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 2,79

ZILDA RADTKE
RADTKE 

30 KG

Aveia  em  flocos  finos,  integral,  em
embalagem  de  250  a  500g,  embalada  em
sacos  plásticos  atóxicos  e  reembaladas  em
caixa,  com  data  de  fabricação  e  prazo  de
validade de no mínimo 12 meses.

R$ 10,82
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 12,50

ZILDA RADTKE
RADTKE 
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ITEM QUA
NT.

UNID. DESCRIÇÃO 1ºCOLOCADO                     2º COLOCADO
R$ Empresa R$ Empresa

80 Litro

Bebida à base de soja,  original,  embalagem
tetra  pak  de  1  litro,  estéril,  em  perfeitas
condições,  com sistema  de  abertura  “abre  e
fecha”,  com  data  de  fabricação  e  prazo  de
validade de 120 dias.

R$ 4,98
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 6,50

ZILDA RADTKE
RADTKE 

80 Unid

Bebida à base de soja, embalagem tetra pak
de 200ml, estéril, em perfeitas condições, com
data de fabricação e prazo de validade de 120
dias.  Sabores:  abacaxi,  laranja,  maçã,
maracujá, morango, pêssego, uva, vitamina de
banana, frapê de coco.

-------- ---------- ---------- -----------

12 130 0 LI TRO

Bebida  Láctea  Fermentada,  embalagem de
filme flexível de polietileno leitoso de 1itro, data
de  fabricação  e  prazo  de  validade de  no
mínimo 30 dias, com registro no Ministério da
Agricultura / SIF. Sabor coco.

R$ 2,80
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 2,85

ZILDA RADTKE
RADTKE 

13 1300 LI TRO

Bebida  Láctea  Fermentada,  embalagem de
filme flexível de polietileno leitoso de 1itro, data
de  fabricação  e  prazo  de  validade de  no
mínimo 30 dias, com registro no Ministério da
Agricultura / SIF. Sabor morango.

R$ 2,80
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 2,85

ZILDA RADTKE
RADTKE 

14 1300 LI TRO

Bebida  Láctea  Fermentada,  embalagem de
filme flexível de polietileno leitoso de 1itro, data
de  fabricação  e  prazo  de  validade de  no
mínimo 30 dias, com registro no Ministério da
Agricultura / SIF. Sabor pêssego.

R$ 2,80
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 2,85

ZILDA RADTKE
RADTKE 

15 1300 LI TRO

Bebida  Láctea  Fermentada,  embalagem de
filme flexível de polietileno leitoso de 1itro, data
de  fabricação  e  prazo  de  validade de  no
mínimo 30 dias, com registro no Ministério da
Agricultura / SIF. Sabor salada de fruta.

R$ 2,80
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 2,85

ZILDA RADTKE
RADTKE 

16 300 KG

Biscoito Doce sabor “Leite”, Pacote de 320 a
400 g, sem corantes artificiais, em embalagem
plástica atóxica, com dupla proteção, com data
de  fabricação  e  prazo  de  validade  de  no
mínimo 08 meses.

R$ 10,45
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 10,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

17 400 KG

Biscoito Doce sabor mel, com cobertura de
glacê, pacote de 320 a 400 g, sem corantes
artificiais, em embalagem plástica atóxica, com
dupla  proteção,  com  data  de  fabricação  e
prazo de validade de no mínimo 08 meses.

R$ 14,95
FABILE MINIMERCADO

LTDA
-------- -----------

18 300 KG

Biscoito Doce tipo “Maria”, Pacote de 320 a
400 g, sem corantes artificiais, em embalagem
plástica atóxica, com dupla proteção, com data
de  fabricação  e  prazo  de  validade  de  no
mínimo 08 meses.

R$ 9,98
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 10,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

19 400 KG

Biscoito  Salgado Integral, pacote  de 320 a
400g,  consistência  crocante,  sem  corantes
artificiais, em embalagem plástica atóxica, com
dupla  proteção,  com  data  de  fabricação  e
prazo de validade de no mínimo 08 meses.

R$ 9,98
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 12,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

20
300 KG Biscoito  Salgado tipo  “vovó  sentada”,

pacote de 320 a 400g, consistência crocante,
sem  corantes  artificiais,  em  embalagem
plástica  atóxica,  com  data  de  fabricação  e

R$ 14,90

FABILE MINIMERCADO

-------- -----------
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ITEM QUA
NT.

UNID. DESCRIÇÃO 1ºCOLOCADO                     2º COLOCADO
R$ Empresa R$ Empresa

prazo de validade de no mínimo 08 meses. LTDA

21 80 VI DRO

Café  granulado  solúvel  instantâneo,
embalagem de 200 g de vidro, deve constar na
embalagem  data  de  fabricação  e  prazo  de
validade de no mínimo 12 meses.

R$ 13,55
FABILE MINIMERCADO

LTDA
---------- --------

22 40 Pacote
Canela em casca, embalagem plástica atóxica
de 20 a 50 g, contendo data de fabricação e
prazo de validade de no mínimo 12 meses.

R$ 6,50
FABILE MINIMERCADO

LTD
------- ---------

23 40 Frasco
Canela em pó, frasco de 30 a 70 g, contendo
data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 12 meses.

R$ 6,50
FABILE MINIMERCADO

LTDA
---------- ----------

24 50 KG
Canjica,  de 1ª qualidade, embalagem plástica
atóxica de 500g, contendo data de fabricação e
prazo de validade de no mínimo 06 meses.

R$ 3,75
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 3,80

ZILDA RADTKE
RADTKE

25 40 Pacote
Cravo  da  Índia, embalagem plástica  atóxica
de 8  a  40 g,  contendo data  de fabricação e
prazo de validade de no mínimo 12 meses.

R$ 7,25
FABILE MINIMERCADO

LTDA -----
--------

26 30 KG

Doce  Cremoso tipo  “Geléia” Sem
aromatizantes e corantes artificiais, com polpa
de  fruta  natural,  em embalagem de vidro  ou
plástico átoxico, 350 a 400g, devendo constar
data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 12 meses. Sabor banana.

R$ 11,28
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 14,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

27 30 KG

Doce  Cremoso tipo  “Geléia” Sem
aromatizantes e corantes artificiais, com polpa
de  fruta  natural,  em embalagem de vidro  ou
plástico átoxico, 350 a 400g, devendo constar
data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 12 meses. Sabor figo.

R$ 11,28
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 14,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

28 30 KG

Doce  Cremoso tipo  “Geléia” Sem
aromatizantes e corantes artificiais, com polpa
de  fruta  natural,  em embalagem de vidro  ou
plástico átoxico, 350 a 400g, devendo constar
data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 12 meses. Sabor goiaba.

R$ 11,28
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 14,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

29 30 KG

Doce  Cremoso tipo  “Geléia” Sem
aromatizantes e corantes artificiais, com polpa
de  fruta  natural,  em embalagem de vidro  ou
plástico átoxico, 350 a 400g, devendo constar
data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 12 meses. Sabor maçã.

R$ 11,28
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 14,50

ZILDA RADTKE
RADTKE
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ITEM QUA
NT.

UNID. DESCRIÇÃO 1ºCOLOCADO                     2º COLOCADO
R$ Empresa R$ Empresa

30 30 KG

Doce  Cremoso tipo  “Geléia” Sem
aromatizantes e corantes artificiais, com polpa
de  fruta  natural,  em embalagem de vidro  ou
plástico átoxico, 350 a 400g, devendo constar
data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 12 meses. Sabor morango.

R$ 14,21
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 16,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

31 30 KG

Doce  Cremoso tipo  “Geléia” Sem
aromatizantes e corantes artificiais, com polpa
de  fruta  natural,  em embalagem de vidro  ou
plástico átoxico, 350 a 400g, devendo constar
data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 12 meses. Sabor pêssego.

R$ 11,28
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 14,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

32 30 KG

Doce  Cremoso tipo  “Geléia” Sem
aromatizantes e corantes artificiais, com polpa
de  fruta  natural,  em embalagem de vidro  ou
plástico átoxico, 350 a 400g, devendo constar
data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 12 meses. Sabor uva.

R$ 11,28
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 14,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

33 80 KG

Doce  de  leite,  sem  corantes,  embalagem
plástica atóxica de 350 a 400g, deve constar
data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo de 06 meses.

R$ 12,45
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 12,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

34 500 LATA

Ervilha,  latas  de  200g  drenados,  de  1°
qualidade,  lata  integra  sem amassados,  sem
conservantes, com data de fabricação e prazo
de validade de no mínimo 12 meses.

R$ 1,68
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 2,45

ZILDA RADTKE
RADTKE

35 500 LATA

Ervilha,  latas  de  500g  drenados,  de  1°
qualidade,  lata  integra  sem amassados,  sem
conservantes, com data de fabricação e prazo
de validade de no mínimo 12 meses.

R$ 4,48
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 7,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

36 1000 LATA

Extrato  de  tomate simples  concentrado,
com no mínimo 20%, substancia seca e Brix
entre 15% a 20%, em latas sem ferrugem e/ou
amassadas  de  350  gramas,  sem aditivos  ou
conservantes,  deve constar  na embalagem a
data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 24 meses. 

R$ 2,75
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 2,95

ZILDA RADTKE
RADTKE

37 80 KG

Farinha de milho, tipo média pacote de 500g
a 1 kg, embalagem de papel ou filme flexível
de polipropileno transparente, resistente, deve
constar data de fabricação e prazo de validade
de no mínimo 9 meses.

R$ 3,15
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 4,99

ZILDA RADTKE
RADTKE

38
1200

   KG

Farinha  de  trigo especial, pacote  de  1  kg
embalagem  de  papel  ou  filme  flexível  de
polipropileno  transparente,  deve  constar  na
embalagem a data de fabricação e  prazo de
validade  de  no  mínimo  6  meses  enriquecido
com  ferro  e  ácido  fólico  com  registro  no
Ministério da Agricultura.

R$ 3,22
FABILE MINIMERCADO

LTDA
--------- ----------
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ITEM QUA
NT.

UNID. DESCRIÇÃO 1ºCOLOCADO                     2º COLOCADO
R$ Empresa R$ Empresa

39 2000 KG

Feijão Preto, “tipo 1” pacote de 1Kg, novo, de
primeira qualidade, sem a presença de grãos
mofados  e/ou  carunchados,  com embalagem
plástica  resistente  e  transparente,  data  de
fabricação e prazo de validade de no mínimo
12  meses,  com  registro  no  Ministério  da
Agricultura. 

R$ 7,49
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 7,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

40 700 SA CHÊ

Fermento  biológico  seco  instantâneo,
envelopes  aluminizados  de  10  g,  contendo
data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo12 meses.

R$ 0,85
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 0,99

ZILDA RADTKE
RADTKE

41 350 LATA
Fermento em pó químico, latas aluminizadas
de 100 g, contendo data de fabricação e prazo
de validade de no mínimo 12 meses.

R$ 2,55
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 2,70

ZILDA RADTKE
RADTKE

42 50 KG

Gelatina em pó,  pacote  de 1kg,  embalagem
de polietileno leitoso, com data de fabricação e
data  de  validade  de  no  mínimo  12  meses.
Sabores: abacaxi.

R$ 15,50
ZILDA RADTKE

RADTKE
----- --------

43 50 KG

Gelatina em pó,  pacote  de 1kg,  embalagem
de polietileno leitoso, com data de fabricação e
data  de  validade  de  no  mínimo  12  meses.
Sabores: cereja.

R$ 15,50
ZILDA RADTKE

RADTKE
----- --------

44 50 KG

Gelatina em pó,  pacote  de 1kg,  embalagem
de polietileno leitoso, com data de fabricação e
data  de  validade  de  no  mínimo  12  meses.
Sabores: framboesa.

R$ 15,50
ZILDA RADTKE

RADTKE
----- --------

45 50 KG

Gelatina em pó,  pacote  de 1kg,  embalagem
de polietileno leitoso, com data de fabricação e
data  de  validade  de  no  mínimo  12  meses.
Sabores: limão.

R$ 15,50
ZILDA RADTKE

RADTKE
----- --------

46 50 KG

Gelatina em pó,  pacote  de 1kg,  embalagem
de polietileno leitoso, com data de fabricação e
data  de  validade  de  no  mínimo  12  meses.
Sabores: morango.

R$ 15,50
ZILDA RADTKE

RADTKE
----- --------

47 50 KG

Gelatina em pó,  pacote  de 1kg,  embalagem
de polietileno leitoso, com data de fabricação e
data  de  validade  de  no  mínimo  12  meses.
Sabores: uva.

R$ 15,50
ZILDA RADTKE

RADTKE
----- --------

48 50 UNID

Gelatina  em  pó  sem  adição  de  açúcar,
embalagens de 12g, com data de fabricação e
data  de  validade  de  no  mínimo  12  meses.
Sabores  variados:  abacaxi,  morango,  cereja,
framboesa, uva e limão.

R$ 1,50
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 3,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

49 100 KG
Leite  em  pó  integral,  embalagem de  1  kg,
com data de fabricação de no máximo 30 dias
e prazo de validade de no mínimo 1 ano.

R$ 27,55
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 29,50

ZILDA RADTKE
RADTKE
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50 5000 LI TRO

Leite  integral  longa  vida,  embalagem  tetra
pak de 1 litro, estéril, em perfeitas condições,
com data de fabricação e prazo de validade de
120 dias.

R$ 3,25
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 3,45

ZILDA RADTKE
RADTKE

51 250 KG

Lentilha “tipo 1”,  classe média, nova, pacote
de 500g, de 1ª qualidade, sem a presença de
grãos  mofados  e/ou  carunchados,  em
embalagem plástica resistente e transparente,
com data de fabricação e prazo de validade de
no  mínimo  12  meses,  com  registro  no
Ministério da Agricultura.

R$ 18,00
FABILE MINIMERCADO

LTDA
------- --------

52 150 KG

Margarina Cremosa Vegetal, sem sal, teor de
lipídios entre 50 a 80%, pote de 500 g, deve
constar data de fabricação e prazo de validade
de  no  mínimo  6  meses,  com  registro  no
Ministério da Agricultura/SIF.

R$ 9,45
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 9,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

53 300 KG

Massa espaguete com ovos, pacote de 500
g,  embalagem  plástica  resistente  e
transparente com data de fabricação e prazo
de validade de no mínimo 12 meses.

R$ 5,95
FABILE MINIMERCADO

LTDA
------- ---------

54   300 KG

Massa parafuso com ovos, pacote de 500 g,
embalagem plástica  resistente  e  transparente
com data de fabricação e prazo de validade de
no mínimo 12 meses.

R$ 5,95
FABILE MINIMERCADO

LTDA
--------- --------

55 200 KG

Massa conchinha, pacote  de  500  g,
embalagem plástica  resistente  e  transparente
com data de fabricação e prazo de validade de
no mínimo 12 meses.

R$ 6,10
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 7,45

ZILDA RADTKE
RADTKE

56 30 KG

Melado de cana, potes ou pacotes de 500 a
1000g com  data  de  fabricação  e  prazo  de
validade de no mínimo 12 meses.  Tabela de
composição nutricional.  Registro no Ministério
da Agricultura

R$ 16,70
FABILE MINIMERCADO

LTDA
-------- ----------

57 600 LATA

Milho, latas  de  200g  drenados,  de  1°
qualidade,  lata  integra  sem amassados,  sem
conservantes, com data de fabricação e prazo
de validade de no mínimo 12 meses.

R$ 1,85
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 2,45

ZILDA RADTKE
RADTKE

58 500 LATA

Milho, latas  de  500g  drenados,  de  1°
qualidade,  lata  integra  sem amassados,  sem
conservantes, com data de fabricação e prazo
de validade de no mínimo 12 meses.

R$ 6,87
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 7,50

ZILDA RADTKE
RADTKE
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59 800 LATA

Óleo  de  soja,  embalagem  de  900  ml,  sem
ferrugem  e/ou  amassadas,  deve  constar  na
embalagem a data de fabricação e  prazo de
validade de no mínimo 12 meses.

R$ 3,85
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 3,89

ZILDA RADTKE
RADTKE

60 50 Pacote
Orégano, embalagem plástica atóxica de 10 a
50 g, contendo data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 12 meses.

R$ 4,45
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 4,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

61 250 KG

Pão Carequinha, formato tipo hot dog e bauru,
unidades  de  50g,  contendo  farinha  de  trigo
especial, açúcar, leite, sal e água. Com casca
de  cor  uniforme  castanho-dourado,  macia,
miolo de cor branco-creme de textura macia e
granulação fina.

R$ 4,50
ZILDA RADTKE

RADTKE
--------- -----

62 80 KG

Pó para Pudim, pacote de 1kg, embalagem de
polietileno  leitoso,  com data  de  fabricação  e
data  de  validade  de  no  mínimo  12  meses.
Sabores: caramelo.

R$ 12,00
ZILDA RADTKE

RADTKE
------- --------

63 80 KG

Pó para Pudim, pacote de 1kg, embalagem de
polietileno  leitoso,  com data  de  fabricação  e
data  de  validade  de  no  mínimo  12  meses.
Sabores: chocolate.

R$ 9,00
ZILDA RADTKE

RADTKE
------- ------

64 80 KG

Pó para Pudim, pacote de 1kg, embalagem de
polietileno  leitoso,  com data  de  fabricação  e
data  de  validade  de  no  mínimo  12  meses.
Sabores: coco.

R$ 9,00
FABILE MINIMERCADO

LTDA
-------- -----------

65 80 KG

Pó para Pudim, pacote de 1kg, embalagem de
polietileno  leitoso,  com data  de  fabricação  e
data  de  validade  de  no  mínimo  12  meses.
Sabores: morango.

R$ 9,00
FABILE MINIMERCADO

LTDA
--------- -----------

66 50 UNID.

Pó  para  Pudim  sem  adição  de  açúcar,
embalagem de 25g, com data de fabricação e
data  de  validade  de  no  mínimo  12  meses.
Sabores  variados:  baunilha,  caramelo,
chocolate, coco, morango.

R$ 1,90
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 2,99

ZILDA RADTKE
RADTKE

67 80 KG
Sagu,  pacotes de 500g, de polietileno leitoso,
contendo fécula de mandioca. Validade de no
mínimo 12 meses.

R$ 6,65
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 6,70

ZILDA RADTKE
RADTKE

68 140 KG

Sal  refinado  iodado,  pacote  de  1  kg,
embalagem plástica  resistente  e  transparente
com data de fabricação e prazo de validade de
no mínimo 12 meses.

R$ 1,10
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 1,15

ZILDA RADTKE
RADTKE

69
300 LATA Sardinha  em  lata,  com  molho  de  tomate,

latas com peso líquido de no mínimo 125g, lata
íntegra  sem  amassados,  com  data  de
fabricação e prazo de validade de no mínimo
12 meses.

R$ 3,39
FABILE MINIMERCADO

LTDA

R$ 3,40

ZILDA RADTKE
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RADTKE

70 500 LATA

Sardinha  em  lata,  com  molho  de  tomate,
latas com peso líquido de no mínimo 250g, lata
íntegra  sem  amassados,  com  data  de
fabricação e prazo de validade de no mínimo
12 meses.

R$ 7,59
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 8,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

71 100 UNID

Suco de fruta não artificial, sem adição de
açúcar, podendo ser ou não a base de soja,
embalagem  de  200ml,  pasteurizado,  sem
adição de corantes ou aromas artificiais, com
data de fabricação e validade de no mínimo 12
meses.  Sabores  variados:  abacaxi,  laranja,
pêssego, uva.

-------- ------------ --------- ---------

72 2000 LI TRO

Suco  de  fruta  pronto  sabor  abacaxi,
embalagem de 1 litro, pasteurizado, adoçado,
sem adição de corantes ou aromas artificiais.
Embalagem primária “tetra pak” e embalagem
secundária  em  caixas  de  papelão  reforçada
com  data  de  fabricação  e  validade  de  no
mínimo 12 meses

R$ 4,58
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 5,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

73 1500 LI TRO

Suco  de  fruta  pronto  sabor  laranja,
embalagem de 1 litro , pasteurizado, adoçado,
sem adição de corantes ou aromas artificiais.
Embalagem primária “tetra pak” e embalagem
secundária  em  caixas  de  papelão  reforçada
com  data  de  fabricação  e  validade  de  no
mínimo 12 meses

R$ 4,58
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 5,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

74 400 LI TRO

Suco  de  fruta  pronto  sabor  maracujá,
embalagem de 1 litro , pasteurizado, adoçado,
sem adição de corantes ou aromas artificiais.
Embalagem primária “tetra pak” e embalagem
secundária  em  caixas  de  papelão  reforçada
com  data  de  fabricação  e  validade  de  no
mínimo 12 meses

R$ 4,58
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 5,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

75 1800 LI TRO

Suco  de  fruta  pronto  sabor  pêssego,
embalagem de 1 litro , pasteurizado, adoçado,
sem adição de corantes ou aromas artificiais.
Embalagem primária “tetra pak” e embalagem
secundária  em  caixas  de  papelão  reforçada
com  data  de  fabricação  e  validade  de  no
mínimo 12 meses

R$ 4,75
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 5,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

76 400 LI TRO

Suco  de  fruta  pronto  sabor  tangerina,
embalagem de 1 litro , pasteurizado, adoçado,
sem adição de corantes ou aromas artificiais.
Embalagem primária “tetra pak” e embalagem
secundária  em  caixas  de  papelão  reforçada
com  data  de  fabricação  e  validade  de  no
mínimo 12 meses

R$ 4,75
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 5,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

77 1800 LI TRO

Suco de fruta pronto sabor uva, embalagem
de 1 litro , pasteurizado, adoçado, sem adição
de corantes ou aromas artificiais. Embalagem
primária  “tetra  pak”  e  embalagem secundária
em caixas de papelão com data de fabricação
e validade de no mínimo 12 meses

R$ 4,58
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 5,50

ZILDA RADTKE
RADTKE
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78 50 UNID

Vinagre  de  Maçã,  acondicionado  em
embalagem plástica, resistente e transparente
de  750  ml,  sem  corantes  e/ou  aditivos
químicos, em perfeitas condições, com data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 1
(um) ano.

R$ 2,45
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 2,99

ZILDA RADTKE
RADTKE

HORTIFRUTIGRANJEIROS

79 550 KG

Abóbora Cabotiá,  madura,  de  1°  qualidade,
tamanho médio,  casca sã,  acondicionada em
embalagem  resistente  e  transparente,  com
etiqueta  de  pesagem  e  prazo  de  validade
semanal.

R$ 2,59
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 2,55

ZILDA RADTKE
RADTKE

80 150 KG

Abobrinha  Italiana,  de  1°  qualidade,  grau
médio  de  amadurecimento,  com cascas  sãs,
sem rupturas, acondicionadas em embalagem
transparente  e  resistente,  com  etiqueta  de
passagem e prazo de validade semanal.

R$ 4,40
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 4,45

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

81 400 KG

Aipim, novo, de 1° qualidade, limpo, casca sã,
acondicionada em embalagem transparente  e
resistente  com prazo de validade semanal.  A
embalagem  secundária  deve  ser  em
monoblocos plásticos e limpos.

R$ 3,10
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 3,15

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

82 600 UNID

Alface, verde, nova de 1° qualidade, folhas sã,
sem rupturas,  acondicionada  em embalagem
transparente  e  resistente,  com  etiqueta  de
pesagem  e  prazo  de  validade  semanal.  A
embalagem  secundária  deve  ser  em
monoblocos plásticos e limpos.  

R$ 1,90
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 1,95

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

83 60 KG

Alho fêmea, graúdo,  novo,  de  1ª  qualidade,
sem réstia,  com prazo  de  validade  semanal,
acondicionando  em  embalagem  resistente  e
transparente.  A  embalagem  secundária  deve
ser em monoblocos plásticos e limpos.

R$ 26,00
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 29,50

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

84 1000 KG

Batata Inglesa, nova, de 1° qualidade, 
tamanha grande, limpa, acondicionada, 
embalagem resistente e transparente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade 
semanal.

R$ 3,30
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 3,35

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

85 350 KG

Beterraba, sem folhas, em kg, de 1° qualidade,
com casca sã,  sem ruptura,  tamanho médio,
acondicionado em embalagem transparente  e
resistente, com etiqueta de pesagem e prazo
de validade semanal. A embalagem secundária
deve ser em monobloco plástico e limpo.

R$ 2,95
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 2,98

FABILE
MINIMERCADO

LTDA
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86 400 KG

Brócolis  híbrido,  em  kg,  de  1°  qualidade,
folhas  e  flores  verdes  e  sãs,  sem  rupturas,
acondicionadas em embalagem transparente e
resistente, com etiqueta de pesagem e prazo
de validade semanal. A embalagem secundária
deve ser em mono blocos plásticos e limpos.

R$ 7,90
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 7,95

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

87 750 KG

Cebola,  sem réstia, tamanho médio, nova de
1°  qualidade,  com casaca  sã,  sem rupturas,
acondicionada  em  embalagem  resistente  e
transparente,  com  etiqueta  de  pesagem  e
prazo  de  validade  semanal.  A  embalagem
secundária  deve  ser  monoblocos  plásticos  e
limpos

R$ 2,95
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 4,49

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

88 650 KG

Cenoura, sem folhas,  tamanho  médio,  nova,
de 1ª qualidade, acondicionada em embalagem
resistente  e  transparente,  com  etiqueta  de
pesagem e prazo de validade semanal.

R$ 2,80
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 2,85

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

89 250 KG

Couve,  em kg,  nova de 1° qualidade, folhas
sãs,  sem  rupturas,  acondicionadas  em
embalagem  transparente  e  resistente,  com
etiqueta  de  pesagem  e  prazo  de  validade
semanal.  A embalagem secundária  deve  ser
em monoblocos plásticos e limpos.

R$ 7,95

ZILDA RADTKE
RADTKE

90 250 KG

Couve-flor,  em  kg,  nova  de  1°  qualidade,
folhas  e  flores  sãs,  sem  rupturas,
acondicionadas em embalagem transparente e
resistente, com etiqueta de pesagem e prazo
de validade semanal. A embalagem secundária
deve ser em monoblocos plásticos e limpos.

R$ 4,40
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 9,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

91 350 KG

Chuchu verde,  novo,  tamanho  médio,  de 1°
qualidade,  casca  sã,  sem  rupturas,
acondicionada  em  embalagem  resistente  e
transparente,  com  etiqueta  de  pesagem  e
prazo de validade semanal. 

R$ 3,40
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 3,49

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

92 1000 DÚZIA

Ovos  de  Galinha,  “tipo  grande”,  casca  lisa,
embalagem em dúzias, em caixa de papelão,
com registro no Ministério da Agricultura, SIF,
CISPOA. Os ovos deverão estar limpos e não
trincados. Prazo de validade de no mínimo 15
dias.

R$ 4,99
FABILE MINIMERCADO

LTDA
------- ------

 



 

Prefeitura Municipal de Candiota

ITEM QUA
NT.

UNID. DESCRIÇÃO 1ºCOLOCADO                     2º COLOCADO
R$ Empresa R$ Empresa

93 250 KG

Pepino salada, graúdo, novo, de 1° qualidade,
com  prazo  de  validade  semanal,
acondicionando  em  embalagem  resistente  e
transparente. 

R$ 3,40
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 3,45

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

94 200 KG

Pimentão Verde, tamanho médio, novo, de 1°
qualidade,  acondicionada  em  embalagem
resistente  e  transparente,  com  etiqueta  de
pesagem e prazo de validade.

R$ 7,50
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 7,98

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

95 280 KG

Repolho verde, em kg, novo, de 1° qualidade,
folhas  sãs,  sem rupturas,  acondicionado  em
embalagem  transparente  e  resistente,  com
etiqueta de pesagem e prazo de validade. 

R$ 2,40
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 2,55

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

96 100 UNID

Rúcula, verde,  nova  de  1°  qualidade,  folhas
sã,  sem  rupturas,  acondicionada  em
embalagem  transparente  e  resistente,  com
etiqueta de pesagem e prazo de validade.  

R$ 2,85
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 4,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

97 950 KG

Tomate, grau médio de amadurecimento, de 1°
qualidade,  com  casca  sã,  sem  rupturas,
acondicionado  em  embalagem  resistente  e
transparente,  com  etiqueta  de  pesagem  e
prazo de validade semanal. 

R$ 4,50
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 4,58

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

98 350 KG

Vagem verde, nova, de 1ª qualidade, sãs, sem
rupturas,  grau  médio  de  amadurecimento.
Acondicionada  em  embalagem  resistente  e
transparente,  com  etiquetas  de  pesagem  e
prazo de validade semanal. 

R$ 14,50
ZILDA RADTKE

RADTKE
------- ------

99 800 KG

Abacate, de 1° qualidade, grau médio de 
amadurecimento, com cascas sãs, sem 
rupturas, acondicionadas em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de 
passagem e prazo de validade semanal. A 
embalagem secundária deve ser em mono 
blocos plásticos e limpos.

R$ 7,50
ZILDA RADTKE

RADTKE
------- ------

100 800 KG

Abacaxi Pérola, de 1° qualidade, grau médio 
de amadurecimento, com cascas sãs, sem 
rupturas, acondicionadas em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de 
passagem e prazo de validade semanal. 

R$ 7,50
ZILDA RADTKE

RADTKE
------- ------

101 2000 KG

Banana Prata, de 1° qualidade, grau médio de 
amadurecimento, com cascas sãs, sem 
rupturas, acondicionadas em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de 
passagem e prazo de validade semanal. 

R$ 3,95
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 3,99

FABILE
MINIMERCADO

LTDA
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102 1300 KG

Bergamota,  nova,  de  1°  qualidade,  unidade
em  torno  de  100g,  com  casca  sã,  sem
rupturas,  acondicionada  em  embalagem
transparente  e  resistente,  com  etiqueta  de
passagem  e  prazo  de  validade.  Meses  de
safra: Junho, Julho, Agosto e Setembro.

R$ 3,20
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 3,25

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

103 200 KG

Laranja do céu, nova, de 1.ª qualidade, grau
de amadurecimento médio, com casca sã, sem
rupturas, com etiqueta de pesagem e prazo de
validade.

R$ 3,30
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 3,35

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

104 2500 KG

Laranja suco, nova, de 1.ª qualidade, grau de
amadurecimento  médio,  com  casca  sã,  sem
rupturas, com etiqueta de pesagem e prazo de
validade.

R$ 2,30
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 2,35

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

105 400 KG

Limão Taiti,  de 1° qualidade,  grau médio de
amadurecimento,  com  cascas  sãs,  sem
rupturas,  acondicionadas  em  embalagem
transparente  e  resistente,  com  etiqueta  de
passagem e prazo de validade.

R$ 4,40
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 4,45

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

106 2000 KG

Maçã Vermelha, nova,  de  1°  qualidade,
unidades  em torno  de  100g,  grau  médio  de
amadurecimento,  casca  sã,  sem  rupturas,
acondicionadas  em  embalagem  resistente  e
transparente,  com  etiqueta  de  pesagem  e
prazo de validade. 

R$ 4,90
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 4,95

ZILDA RADTKE
RADTKE

107 700 KG

Mamão formosa, novo, de 1° qualidade, grau
médio  de  amadurecimento,  casca  sã,  sem
rupturas,  acondicionadas  em  embalagem
resistente  e  transparente,  com  etiqueta  de
pesagem e prazo de validade. 

R$ 4,90
ZILDA RADTKE

RADTKE
R$ 4,98

FABILE
MINIMERCADO

LTDA

108 200 KG

Mamão papaia, novo,  de  1°  qualidade,  grau
médio  de  amadurecimento,  casca  sã,  sem
rupturas,  acondicionadas  em  embalagem
resistente  e  transparente,  com  etiqueta  de
pesagem e prazo de validade. 

R$ 7,75
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 12,50

ZILDA RADTKE
RADTKE

CARNES

109 1800 KG

Carne  bovina moída, congelada,  de  1°
categoria (coxão de dentro,  coxão de fora  e
patinho), com no máximo 5% de gordura, sem
cartilagem e ossos, podendo conter no máximo
3% de aponevroses, com embalagem plástica,
flexível, atóxica, resistente e transparente, em
pacotes  de  1kg,  com  rótulo  contendo
identificação  da  empresa,  registro  no  SIF  ou
CISPOA, identificação da categoria e tipo de
carne,  com  data  de  fabricação  e  prazo  de
validade de 6 meses. A embalagem secundária
deve ser em monoblocos plásticos brancos e
limpos.

R$ 25,50
FABILE MINIMERCADO

LTDA
R$ 25,90

ZILDA RADTKE
RADTKE

110
2300 KG

Coxa e sobrecoxa de frango com osso, sem
dorso,  congelada,  em  embalagem  plástica,
flexível, atóxica, resistente e transparente, em
pacotes  de  1  kg,  com  rótulo  contendo

R$ 10,75
FABILE MINIMERCADO

LTDA

------
-------
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identificação  da  empresa,  registro  no  SIF  ou
CISPOA, identificação do tipo de carne,  com
data de fabricação e prazo de validade de 6
meses. A embalagem secundária deve ser em
monoblocos plásticos e limpos

111 1500 KG

Filé de peixe, tipo Merluza, congelado,  sem
escamas, sem pele ou espinha, envolvidos em
saco  plástico flexível,  atóxico  e  transparente,
em pacotes de 1  kg.  Embalagem secundária
em caixas ou embalagem plástica  resistente,
com rótulo contendo identificação da empresa,
registro  no  SIF  ou  CISPOA,  identificação  do
tipo de carne, com data de fabricação e prazo
de validade de 8 meses. 

R$ 25,00
ZILDA RADTKE

RADTKE
------ -------

112 350 KG

Salsicha de frango,  resfriada em pacotes de
2,5 kg, embalagem plástica à vácuo resistente
e  transparente,  com  rótulo  contendo  a
identificação da empresa, com registro no SIF
ou  CISPOA,  data  de  fabricação  e  prazo  de
validade de no mínimo 45 dias.

R$ 7,40
FABILE MINIMERCADO

LTD R$ 7,50 ZILDA RADTKE
RADTKE

O  prazo de validade  dos preços registrados será de  12  (doze)  meses,  contados a partir  da data de publicação da
presente Ata, no Diário Oficial do Estado e no site da www.candiota.rs.gov.br. O prazo de entrega dos materiais será
em até 07 (sete) dias, contados a partir da data de reconhecimento da firma da CONTRATADA no instrumento contratual.
A(s) empresa(s),  detentora(s) do Registro,  em conformidade com o disposto no Decreto nº  3.931/2001, assume(m) o
compromisso de fornecer os materiais objeto desta Ata, até as quantidades máximas referidas, pelo preço registrado,
durante o prazo de validade da Ata, em conformidade com o Edital e sua minuta da Autorização de Fornecimento (AF),
correspondente ao processo do Pregão Presencial  nº 013/2016

________________________________
PAMELA MEDEIROS

Pregoeira

DE ACORDO: ________________________________________
                        EMPRESA REPRESENTANTE/IDENTIFICAÇÃO

 

http://www.candiota.rs.gov.br/

