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MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               

CNPJ:

Rua João Castilho, 111

C.E.P.:

78.486.198/0001-52
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26/01/2021

Folha:  1/7

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 8 de Fevereiro de 2021, às 14:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               , reuniram-se os membros da

Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  2164/2021, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  26/2021, Licitação nº 14/2021 - PR, na modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as

propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

A presente licitação tem por objeto a aquisição de GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO DESTINADOS PARA A MERENDA

ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, de acordo com os quantitativos prazos e condições estabelecidas neste

ato convocatório e seus anexos.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  21/2021    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

Após a abertura do envelope n° 01 contendo a proposta de preços, foi examinada a compatibilidade dos objetos, prazos

e condições de fornecimento onde se constatou que as Empresas proponentes apresentaram as propostas dos preços

de acordo com as exigências do Edital 26/2021 Pregão Presencial 14/2021, e demais declarações exigidas, sendo

declarada classificada. Em seguida passou-se para a fase de lances,  após negociação, a pregoeira aceitou o preço

uma vez que o máximo foi estabelecido através de pesquisa de preço com empresas deste ramo de atividade. A

pregoeira  questionou sobre a intenção de interpor recurso ou se houvesse algum apontamento em relação a proposta,

nenhum representante se manifestou, decaindo desta forma ao direito de inter recurso, com anuência de todos.

Item

Participante:

Especificação

6045

-

COMERCIAL SPIES LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1

Abacaxi perola maduro, acima de 1kg. De primeira

qualidade, in natura, maturação adequada para o consumo,

fresco. Cor, sabor e odor característico. Isento de lesões de

origem física, mecânica ou biológica. Livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, matéria terrosa ou

corpos estranhos aderidos à superfície externa.

UN 80,00  

GUARESI

0,0000

5,84    467,20   

2

Abobrinha brasileira, fresca, de primeira qualidade, in

natura, casca lisa, maturação adequada para o consumo.

Cor, sabor e odor característico. Isento de lesões de origem

física, mecânica ou biológica. Livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, matéria terrosa ou

corpos estranhos aderidos à superfície externa.

KG 10,00  

GUARESI

0,0000

4,16    41,60   

4

AÇUCAR MASCAVO, embalagem de 1 KG, não deve

apreentar sujidade, umidade, bolor. Prazo de validade no

mínimo 6 mesesa contar da data de entrega.

UN 10,00  

SCHMIDT

0,0000

8,94    89,40   

5

Alface de primeira qualidade, colhida recentemente, folhas

de coloração verde, maturação adequada para o consumo,

fresco, tamanho uniforme isenta de folhas murchas,

danificadas ou amarelas. Cor, sabor e odor característico.

Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica.

Livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e

larvas, matéria terrosa ou corpos estranhos aderidos à

superfície externa.

UN 80,00  

PAULUS

0,0000

3,49    279,20   

6

Alho roxo de boa qualidade, tamanho médio, maturação

adequada para o consumo, tamanho uniforme. Cor, sabor e

odor característico. Isento de lesões de origem física,

mecânica ou biológica. Livre de resíduos de fertilizantes,

sujidade, parasitas e larvas, matéria terrosa ou corpos

estranhos aderidos à superfície externa.

KG 15,00  

GUARESI

0,0000

23,94    359,10   

11

Banana caturra de boa qualidade, semi madura, livre de

manchas pretas, firme. Cor, sabor e odor característico.

Isento de lesões físicas, mecânicas ou biológicas, matéria

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície

externa.

KG 500,00  

GUARESI

0,0000

3,49    1.745,00   

12

Batata monalisa especial, de primeira qualidade, in natura,

maturação adequada para o consumo, fresco, casca limpa,

lisa, tamanho médio e uniforme. Cor, sabor e odor

característico. Isento de lesões de origem física, mecânica

ou biológica. Livre de germinação, sujidade, parasitas e

larvas, matéria terrosa ou corpos estranhos aderidos à

superfície externa.

KG 60,00  

GUARESI

0,0000

5,39    323,40   

13

BATATA SALSA ou mandioquinha, tamanho uniforme,

maturaçãoa dequada para o consumo.

KG 10,00  

GUARESI

0,0000

9,94    99,40   

14

Beterraba, sem sintomas de murcha, com vermelho intenso,

de primeira qualidade, in natura, maturação adequada para

o consumo, fresco, firme, limpa, lisa, tamanho médio e

uniforme. Cor, sabor e odor característico. Isento de lesões

de origem física, mecânica ou biológica. Livre de

germinação, sujidade, parasitas e larvas, matéria terrosa ou

corpos estranhos aderidos à superfície externa.

KG 50,00  

GUARESI

0,0000

3,98    199,00   
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17

Brócolis de primeira qualidade, cabeças frescas e tenras,

maturação adequada para o consumo, fresco, coloração

verde escura. Isento de lesões de origem física, mecânica

ou biológica. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidade,

parasitas e larvas, matéria terrosa ou corpos estranhos

aderidos à superfície externa.

UN 50,00  

GUARESI

0,0000

6,59    329,50   

19

Canjiquinha FINA (QUIRERA) PCT 500 GR -Obtido a partir

de matéria-prima sãs e limpas, isento de sujidades e

materiais estranhos

UN 4,00  

CAROL

0,0000

2,90    11,60   

22

Cebola de cabeça, classe média, tamanho médio, de

primeira qualidade, in natura, maturação adequada para o

consumo, fresco, tamanho uniforme, compacta e firme. Cor,

sabor e odor característico. Isento de lesões de origem

física, mecânica ou biológica. Livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, matéria terrosa ou

corpos estranhos aderidos à superfície externa.

KG 70,00  

GUARESI

0,0000

4,23    296,10   

23

Cenoura de primeira qualidade, in natura, maturação

adequada para o consumo, fresco, tamanho médio e

uniforme, compacta e firme. Cor, sabor e odor

característico. Isento de lesões de origem física, mecânica

ou biológica. Livre de resíduos de fertilizantes, germinação,

sujidade, parasitas e larvas, matéria terrosa ou corpos

estranhos aderidos à superfície externa

KG 40,00  

GUARESI

0,0000

4,41    176,40   

24

Chuchu de primeira qualidade, in natura, maturação

adequada para o consumo, fresco, tamanho médio e

uniforme, compacta e firme. Cor, sabor e odor

característico. Isento de lesões de origem física, mecânica

ou biológica. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidade,

parasitas e larvas, matéria terrosa ou corpos estranhos

aderidos à superfície externa.

KG 10,00  

GUARESI

0,0000

3,82    38,20   

25

Couve flor de primeira qualidade, cabeças frescas e tenras,

tamanho médio, maturação adequada para o consumo,

fresco, coloração verde escura. Isento de lesões de origem

física, mecânica ou biológica. Livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, matéria terrosa ou

corpos estranhos aderidos à superfície externa.

UN 50,00  

GUARESI

0,0000

6,87    343,50   

31

Feijão Carioca, tipo 1, acondicionado em embalagem

resistente de polietileno atóxico, contendo 1 kg. Isento de

sujidades, parasitas, larvas, fungos, carunchos e material

estranho. Deverá conter no rotulo registro do ministério da

agricultura. Validade mínima de 6 meses a contar da data de

entrega.

UN 22,00  

MANU

0,0000

8,19    180,18   

36

Folha de Louro desidratada- embalagem 4gr. Conter dados

de identificação, procedência, número de lote, data de

validade, quantidade de produto e registros cabíveis ao

produto. Validade mínima de 4 meses a contar da data de

entrega.

UN 20,00  

APTI

0,0000

2,60    52,00   

38

iogurte natural - leite pasteurizado e/ou reconstituido integral

e fermento lacteo . 170 g

Un 60,00  

IROL

0,0000

2,25    135,00   

40

Leite UHT integral para dietas com restrição de lactose.

Zero lactose. Embalagem tipo tetra park contendo 1 litro

cada. Embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve

constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de

entrega do produto, informação nutricional e inspeção de

órgão competente. Validade acima de 2 meses a contar da

data de entrega.

UN 4,00  

PIRACANJUBA

0,0000

4,86    19,44   

41

Lentilha tipo 1, classe graúda. Acondicionado em

embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 500g.

Isento de sujidades, parasitas, larvas, fungos, carunchos e

material estranho. Deverá conter no rotulo registro do

ministério da agricultura. Prazo de fabricação de no máximo

60dias. Validade mínima de 6 meses a contar da data de

entrega.

UN 30,00  

VALAR

0,0000

5,84    175,20   

47

Manga rosa de primeira qualidade, in natura, casca lisa,

coloração uniforme, tamanho médio e uniforme, maturação

adequada para o consumo, fresco. Isento de lesões de

origem física, mecânica ou biológica. Livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, manchas e machucados, parasitas e

larvas, matéria terrosa ou corpos estranhos aderidos à

superfície externa.

KG 400,00  

GUARESI

0,0000

4,29    1.716,00   

48

Margarina sem sal, extra cremosa, 70% de lipídeos pote de

500gr. Ingredientes: oleos vegetais líquido e

interesterificados água, leite desnatado reconstituído,

vitamina A, estabilizantes Mono e diglicerideos de ácidos

graxos, lecitina de soja, esteris de poliglicerol de ácidos

graxicos, conservador: sorbato de potássio. Acidulante:

acido lactico, aromatizante, antioxidante: edta cálcio,

dissodico, BHT e ácido citrico, e corante natural de urucum

e curcuma. Validade mínima de 4 meses a contar da data de

entrega.

UN 18,00  

DELICIA

0,0000

6,69    120,42   



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               

CNPJ:

Rua João Castilho, 111

C.E.P.:

78.486.198/0001-52

89898-000

-

Tunápolis - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  14/2021 - PR

26/2021

26/01/2021

Folha:  3/7

Item

Participante:

Especificação

6045

-

COMERCIAL SPIES LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

51

Melancia, fresca, de primeira qualidade, in natura,

maturação adequada para o consumo, fresco. Cor, sabor e

odor característico. Isento de lesões de origem física,

mecânica ou biológica. Livre de resíduos de fertilizantes,

sujidade, parasitas e larvas, matéria terrosa ou corpos

estranhos aderidos à superfície externa.

KG 1.000,00  

GUARESI

0,0000

2,09    2.090,00   

52

Melão, fresco, de primeira qualidade, in natura, maturação

adequada para o consumo, fresco. Cor, sabor e odor

característico. Isento de lesões de origem física, mecânica

ou biológica. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidade,

parasitas e larvas, matéria terrosa ou corpos estranhos

aderidos à superfície externa.

KG 60,00  

GUARESI

0,0000

6,79    407,40   

54

Nata - creme de leite pasteurizado. Pote de 300gr. Validade

mínima 2 meses a contar da data de entrega

UN 40,00  

LAC

LELO/AURORA

0,0000

7,79    311,60   

55

olEo de girassol.  Embalagem plástica resistente e

transparente, contendo 900ml

UN 10,00  

SOYA

0,0000

11,39    113,90   

59

PERA IMPORTADA - maturação adequada para o consumo,

fresca, casca limpa

KG 25,00  

GUARESI

0,0000

13,50    337,50   

60

Polvilho Azedo. A embalagem deve estar intacta e bem

vedada, sem a presença de fungos e deve constar: data de

fabricação no máximo 1 mês da data de entrega do produto,

prazo de validade e informação nutricional. Embalagem de

500 gr. Validade mínima 6 meses a contar da data de

entrega.

UN 200,00  

PRATA

0,0000

2,54    508,00   

61

Polvilho Doce. A embalagem deve estar intacta e bem

vedada, sem a presença de fungos e deve constar: data de

fabricação no máximo 1 mês da data de entrega do produto,

prazo de validade e informação nutricional. Embalagem de

500 gr. Validade mínima 6 meses a contar da data de

entrega

UN 10,00  

VALAR

0,0000

2,99    29,90   

63

Repolho verde, de primeira qualidade, maturação adequada

para o consumo, fresco, tamanho médio. Cor, sabor e odor

característico. Estar livre de enfermidade, inseto e

sujidades.  Livre de lesões físicas, mecânicas ou biológicas.

KG 300,00  

GUARESI

0,0000

3,49    1.047,00   

64

Sal refinado iodado – pacote de 1 kg em polietileno

transparente. A embalagem deve estar intacta e bem

vedada, deve constar: data de fabricação no máximo 1 mês

da data de entrega do produto e prazo de validade. Validade

mínima 6 meses a contar da data de entrega.

UN 30,00  

ZIZO

0,0000

1,29    38,70   

65

Salamoniaco – pacote de 100 g. Ingrediente: bicarbonato de

amônia. Validade mínima 6 meses a contar da data de

entrega.

UN 20,00  

APTI

0,0000

1,98    39,60   

67

Tomate vermelho fresco, primeira qualidade, maturação

adequada para o consumo, fresco, tamanho médio. Cor,

sabor e odor característico. Livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, matéria terrosa ou

corpos estranhos aderidos à superfície externa. Livre de

lesões físicas, mecânicas ou biológicas.

KG 80,00  

GUARESI

0,0000

4,99    399,20   

Total do Participante -------->

12.519,64   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

8643

-

CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

15

Bife de bisteca suína, congelada. Isento de vestígios de

descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e

aponervose, esverdeada, odor forte e desagradável,

parasitas, larvas e substâncias contaminantes que possa

alterar suas características naturais, físicas, químicas e

organolépticas. Isenta de sujeiras ou ação microorganica.

Devidamente selada. Conter na embalagem de identificação

do produto: peso, prazo de validade, carimbos oficiais e selo

de inspeção do órgão competente. Acondicionada em

embalagem com peso unitário de 200gr, embaladas em

pacotes de 2kg. Validade mínima 90 dias a contar da data

de entrega.

KG 60,00  

Frigorífico

Flach

0,0000

16,90    1.014,00   

16

Bife de carne de gado PATINHO, fresco ou congelado, sem

ossos. Isento de vestígios de descongelamento, de gordura,

cartilagem e aponervose, esverdeada, odor forte e

desagradável, parasitas, larvas e substâncias contaminantes

que possa alterar suas características naturais, físicas,

químicas e organolépticas. Isenta de sujeiras ou ação

microorganica. Devidamente selada. Conter na embalagem

de identificação do produto: peso, prazo de validade,

carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente.

Acondicionada em embalagem de 1 a 2 kg. Validade mínima

90 dias a contar da data de entrega.

KG 60,00  

Frigorífico

Flach

0,0000

28,90    1.734,00   
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20

Carne bovina moída de primeira qualidade, fresca ou

congelada, coloração vermelho vivo, odor característico e

aspecto próprio, não amolecido e pegajoso. Isento de

vestígios de descongelamento, excesso de gordura,

cartilagem e aponervose, esverdeada, odor forte e

desagradável, parasitas, larvas e substâncias

contaminantes. Conter na embalagem de identificação do

produto: peso, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de

inspeção do órgão competente. Teor de gordura no Maximo

10%. Acondicionada em embalagem de 1 kg. Validade

mínima 90 dias a contar da data de entrega.

KG 180,00  

Frigorífico

Flach

0,0000

16,29    2.932,20   

21

Carne de gado pura cortada em cubos, fresca ou congelada,

sem ossos. Isento de vestígios de descongelamento,

excesso de gordura, cartilagem e aponervose, esverdeada,

odor forte e desagradável, parasitas, larvas e substâncias

contaminantes que possa alterar suas características

naturais, físicas, químicas e organolépticas. Isenta de

sujeiras ou ação microorganica. Devidamente selada.

Conter na embalagem de identificação do produto: peso,

prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do

órgão competente. Acondicionada em embalagem de 2 kg.

Validade mínima 90 dias a contar da data de entrega.

KG 60,00  

Frigorífico

Flach

0,0000

23,49    1.409,40   

42

Lombo Suíno congelado sem osso. Isento de vestígios de

descongelamento, aditivos ou substâncias estranhas do

produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem

suas características naturais, físicas, químicas e

organolépticas. Isentas de sujidades e ou ações de

microorganismos. Conter na embalagem de identificação do

produto: peso, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de

inspeção do órgão competente. Validade mínima 4 meses a

contar da data de entrega.

KG 60,00  

Frigorífico

Flach

0,0000

17,95    1.077,00   

53

MUSCULO BOVINO SEM OSSO   - resfriado ou congelado,

de primeira qualidade, isenta de ossos, com puca gordura e

nervos. Devidamente selada , embalagem com peso, prazo

de validade, carimbos oficiais, selo de inspeção.

Embalagem de 1 kg

KG 10,00  

Frigorífico

Flach

0,0000

16,80    168,00   

Total do Participante -------->

8.334,60   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

9001

-

PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

27

Cuca recheada nos sabores doce de leite, chocolate e

framboesa, de primeira qualidade, fresca, macia, tamanho

uniforme. Produzida de acordo com as práticas de

manipulação de alimentos. Com rotulagem contendo

informações conforme legislação vigente (ingredientes, valor

nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade).

Validade máxima de 6 dias a partir da data de entrega do

produto.

Un 60,00  

DELICOAS

OESTE

0,0000

12,00    720,00   

58

Pão de forma fatiado integral acondicionado em embalagens

aproximadamente de 500gr. De primeira qualidade, fresco,

macio, tamanho uniforme. Produzido de acordo com as

práticas de manipulação de alimentos. Com rotulagem

contendo informações conforme legislação vigente

(ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de

fabricação e validade). Será rejeitado o pão queimado, mal

cozido, com odor ou sabor desagradável, presença de

fungos. Validade mínima de 5 dias partir da data de entrega

do produto.

KG 120,00  

DELICIAS

OESTE

0,0000

12,90    1.548,00   

Total do Participante -------->

2.268,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

9471

-

SCS COMERCIO LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

3

Açúcar Cristal, com embalagem resistente de polietileno

atóxico, contendo 5kg, sem resíduos escuros, cor branca de

origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose

de cana de açúcar, solido com cristais definidos. Validade

mínima de 08 meses a contar da data de entrega do

produto.

UN 30,00  

ESTRELA

0,0000

13,55    406,50   

7

Amido de milho, sob forma de pó fino, cor branca, sem

umidade, sabor e odor característico. Acondicionado em

embalagem de polietileno atóxica, contendo 500gr. Com

identificação na embalagem (rótulo). Validade mínima de 6

meses a contar da data de entrega.

UN 12,00  

VALAR

0,0000

2,80    33,60   



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               

CNPJ:

Rua João Castilho, 111

C.E.P.:

78.486.198/0001-52

89898-000

-

Tunápolis - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  14/2021 - PR

26/2021

26/01/2021

Folha:  5/7

Item

Participante:

Especificação

9471

-

SCS COMERCIO LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

8

ARROZ INTEGRAL - Características técnicas: classe:

longo, fino, tipo I integral. O produto não deve apresentar

mofo, substâncias novicas, preparação final dietética

inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar

intacta, acondicionada em pacotes de 1 KG, em polietileno,

transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a

contar a partir da data de entrega.

UN 20,00  

FAZENDA

0,0000

7,87    157,40   

9

Arroz parboilizado, longo, fino, tipo 1. O produto não deve

apresentar grãos diformes. Acondicionado em embalagem

de polietileno atóxica, contendo 5 kg, embalagem intacta.

Com identificação na embalagem (rótulo). Isento de lesões

de origem física, mecânica ou biológica. Livre de resíduos,

sujidade, parasitas e larvas, matéria terrosa ou corpos

estranhos. Validade mínima de 6 meses a contar da data de

entrega.

UN 100,00  

MOENDA

0,0000

21,05    2.105,00   

10

AVEIA em flocos fino. Embalagem de 200gr. Validade

minima 4 meses a contar da entrega.

UN 50,00  

APTI

0,0000

3,05    152,50   

18

Cacau em pó - embalagem 100gr. Validade mínima de 06

meses a partir da data de entrega.

UN 30,00  

QUALICAU

0,0000

7,50    225,00   

26

Coxa e sobre coxa de frango congelado, não temperada,

sem formação dorsal, de boa qualidade, embalagem com 2

ou 3 unidades, em embalagem transparente de plástico

atóxico. Isento de vestígios de descongelamento, aditivos ou

substâncias estranhas do produto que sejam impróprias ao

consumo e que alterem suas características naturais,

físicas, químicas e organolépticas. Isentas de sujidades e ou

ações de microorganismos. Conter na embalagem de

identificação do produto: peso, prazo de validade, carimbos

oficiais e selo de inspeção do órgão competente. Teor de

gordura no Maximo 10%. Acondicionada em embalagem de

1 a 2 kg. Validade mínima 4 meses a contar da data de

entrega

KG 120,00  

AGRO

0,0000

7,00    840,00   

29

Farinha de milho - fubá de milho amarelo. Ingredientes:

fubá, ferro e acido fólico. Não deverá apresentar resido de

impurezas, umidade, fermentação, mofo ou bolor, ranço e

cheiro não característico. Embalagem deve estar intacta,

acondicionada em pacotes de polietileno transparentes, bem

vendado. Embalagem de 1 kg. Validade mínima de 6 meses

a contar da data de entrega.

UN 28,00  

DALLA

0,0000

3,10    86,80   

30

Farinha de Trigo tipo 1 Especial. Contendo ferro, acido fólico

e glúten. Não deverá apresentar resido de impurezas,

umidade, fermentação, mofo ou bolor, ranço e cheiro não

característico. Embalagem de 5kg. Validade mínima de 6

meses a contar da data de entrega.

UN 60,00  

CLARISSIMA

0,0000

14,30    858,00   

32

Feijão Preto, tipo 1, acondicionado em embalagem

resistente de polietileno atóxico, contendo 1 kg. Isento de

sujidades, parasitas, larvas, fungos, carunchos e material

estranho. Deverá conter no rotulo registro do ministério da

agricultura. Validade mínima de 6 meses a contar da data de

entrega.

UN 38,00  

SIVIEIRO

0,0000

7,15    271,70   

33

Fermento Biológico seco instantâneo, pacote de 125gr -

validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega.

UN 25,00  

DIVINA

0,0000

5,50    137,50   

34

Fermento químico em pó. Composição: Amido de milho

geneticamente modificado (espécies doadoras:

Agrobacterium tumefaciens, bacillus thurigiensis,

sphingobium herbicidorovans, streptomyces

viridochromogenes e zea mays), bicarbonato de sódio,

fosfato monocálcico e carbonato de cálcio. Pote 250 g.

Validade mínima de 04 meses a contar da data de entrega.

UN 30,00  

APTI

0,0000

5,75    172,50   

35

Filé de Sassami congelado com tecnologia IQF, constando

obrigatoriamente de registro no SIF. Filezinho de sassami,

sem pele, sem osso, sem cartilagem e sem adição de sal e

temperos.  Não deverá apresentar formação de cristais de

gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e

queimaduras por congelamento. O produto deverá passar

por processo de congelamento rápido e individual IQF

(Individually Quick Frozen). Características: Aspecto firme,

não amolecido ou pegajoso, cor, odor, sabor e textura

característicos. Ausência de sujidades, parasitos e larvas.

Embalagem primária: Saco de polietileno transparente

atóxico, resistente, termossoldado, lacrado, com

identificação do lote e data de validade de forma indelével.

Embalagem secundária: Caixa de papelão reforçada,

lacrada, pesando até 18 KG, contendo informações como

data de validade, peso e lote. Rotulagem: O produto deverá

ser rotulado de acordo com a legislação vigente. Validade

mínima de 04 meses a contar da data de entrega.

KG 90,00  

AGRO

0,0000

12,60    1.134,00   

37

granola tradicional - 1kg

Un 10,00  

NATURALE

0,0000

17,90    179,00   
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39

Leite pasteurizado longa vida UHT Integral. Embalagem

Tetra Park - 1 litro. Embalagem deve estar intacta, bem

vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1

mês da data de entrega do produto, informação nutricional e

inspeção de órgão competente. Validade mínima de 4

meses a contar da data de entrega.

UN 460,00  

AMANHECER

0,0000

3,44    1.582,40   

43

Maçã gala, selecionada, de primeira qualidade, in natura,

casca lisa, firme, maturação adequada para o consumo,

fresco. Cor, sabor e odor característico. Isento de lesões de

origem física, mecânica ou biológica. Livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, matéria terrosa ou

corpos estranhos aderidos à superfície externa.

KG 400,00  

REAL

0,0000

7,50    3.000,00   

44

Macarrão  penne ou parafuso. A embalagem deve estar

intacta e bem vedada, sem a presença de fungos e deve

constar: data de fabricação no máximo 1 mês da data de

entrega do produto, informação nutricional  e prazo de

validade. Embalagem de 500 gr. Validade mínima 6 meses a

contar da data de entrega

UN 60,00  

DIANA

0,0000

2,00    120,00   

45

Macarrão cabelo de anjo. A embalagem deve estar intacta e

bem vedada, sem a presença de fungos e deve constar:

data de fabricação no máximo 1 mês da data de entrega do

produto, informação nutricional  e prazo de validade.

Embalagem de 500 gr. Validade mínima 6 meses a contar

da data de entrega.

UN 15,00  

ROSANE

0,0000

4,10    61,50   

46

Mamão formosa de primeira qualidade, in natura, casca lisa,

coloração uniforme, tamanho médio e uniforme, maturação

adequada para o consumo, fresco. Isento de lesões de

origem física, mecânica ou biológica. Livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, matéria terrosa ou

corpos estranhos aderidos à superfície externa.

KG 400,00  

REAL

0,0000

4,90    1.960,00   

50

Melado batido pote de 700 a 800 g. Com coloração própria e

uniforme, consistência cremosa. Validade mínima de 6

meses a contar da data de entrega.

UN 40,00  

BRESSAN

0,0000

11,80    472,00   

56

Óleo de Soja. Embalagem plástica resistente e transparente,

contendo 900ml. Ingredientes: Óleo de soja e antioxidantes.

Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.

Un 160,00  

COCAMAR

0,0000

7,15    1.144,00   

57

Ovos de galinha, vermelhos, tipo 1, grandes, frescos. Cor,

sabor e odor característico. Estar livre de sujidades.  Livre

de lesões físicas, mecânicas ou biológicas. Embalagem com

data e validade e aviário de origem, com registro no SIM,

SIF ou CISPOA. Bandejas de 1 dz.

Dz 140,00  

CARMINATTI

0,0000

4,50    630,00   

62

Queijo mussarela, fresco, inspecionado, embalagem de no

máximo 2 kg, refrigerado, cortado em fatias finas em torno

de 20 gramas cada. Isento de estufamento, rachaduras e

mofos. Embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve

constar: data de fabricação de no máximo 15 dias da data

de entrega do produto, informação nutricional, ingredientes e

carimbo do Serviço de Inspeção Federal (SIF, SIE, SIM).

Validade mínima 3 meses a contar da data de entrega.

KG 20,00  

FRIZZO

0,0000

31,00    620,00   

66

Suco de uva integral, embalagem de 1 lt. Deve constar na

embalagem: data de fabricação, prazo de validade,

informação nutricional e ingredientes. Data de fabricação no

máximo 1 mês da data de entrega do produto. O produto

deve apresentar registro no ministério da Agricultura. Deve

ser não fermentado e não alcoólico. Validade mínima 90

dias a contar da data de entrega.

UN 80,00  

BELAVITA

0,0000

8,70    696,00   

68

Vinagre branco. Envasado em garrafa de polietileno

resistente atóxico. Cor, odor e sabor característico. Sem

sujidades ou materiais estranhos. Identificação (rótulo).

Contendo 5lt. Validade mínima de 6 meses a contar da data

de entrega.

UN 6,00  

4ES

0,0000

11,30    67,80   

Total do Participante -------->

17.113,20   

_________________________

Total Geral ---------------------->

40.235,44   
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 

representantes das proponentes.

 Sheila Inês Bieger

Jackson Scherer

Elisandro Both

Juliana Sheren

Edison Bieger

Tunápolis,  8  de  Fevereiro  de  2021

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - Técnico em Projetos e Convênios

 - ........................................ - Motorista Veículos Passageiros

 - ........................................ - Diretora Adj. de Departamento

 - ........................................ - Agente Administrativo

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ELI SEHN SPIES - ................................................................. - Representante

SAMILLE KERKHOFF - ................................................................. - Representante

CLERIA M S. FLACH - ................................................................. - Representante

CRISTIANO SCHIMELFENIG - ................................................................. - Representante


