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REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS PRODUTOS E MANTIMENTOS QUE
SERÃO UTILIZADOS PARA O ANDAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE
REFERÊNCIA DO EDITAL.

134/2022

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

15/2022 - PE

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Adjudicação: 27/07/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

BUGRE COMERCIAL EIRELI

R$ 639,3616,000 39,96008 - Torrone, caixa com 50 unidades, sendo cada unidade com 25g. Com
validade acima de 6 meses, a contar a data de entrega. - Marca: ARCOR
ARCOR

CX

R$ 796,5045,000 17,70009 - Pastilhas confeitadas e coloridas sabor chocolate, crocantes por fora e
macias por dentro. Caixa com 18 unidades, cada unidade com 18g. Com
validade acima de 6 meses, a contar a data de entrega. - Marca:
CONFETI CONFETI

CX

R$ 520,0050,000 10,400010 - Bala Mastigável de Frutas Sortidas, tendo o pacote 500g, contendo
aproximadamente  120 unidades de balas. Com validade acima de 6
meses, a contar a data de entrega. - Marca: PIETROBON PIETROBON

PCT

R$ 777,2067,000 11,600013 - Bala gelatina de ursinhos. No pacote contém ursinhos nas cores
vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, nos sabores de laranja, maçã
verde, morango, framboesa e maracujá. Caixa com 12 pacotes, cada
pacote com 15g de produto em cada.Com validade acima de 6 meses, a
contar a data de entrega. - Marca: DOCILE DOCILE

CX

R$ 776,00800,000 0,970014 - Bebida lactea sabor chocolate - 200ml. Com validade acima de 6
meses, a contar a data de entrega. - Marca: MARAJUARA MARAJUARA

UN

R$ 4.592,721.496,000 3,070021 - BANANA NANICA. Característica: de primeira qualidade, deve estar
firme, sem lesões de origem física ou mecânica oriundos de manuseio e
transporte (rachaduras e cortes), maturação adequada para consumo,
com todas as partes comestíveis aproveitáveis, ter aroma e cor da
espécie, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades. Deve ser
entregue em embalagem apropriada para alimentos. - Marca: REAL REAL

KG

R$ 1.200,00250,000 4,800023 - BETERRABA. Características: de primeira qualidade, tamanho
uniforme, aroma, cor padrão da espécie. Sem caules e folhas, deve estar
firme, sem lesões de origem física ou mecânica oriundas de manuseio e

KG
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transporte (rachaduras e cortes), maturação adequada para consumo,
com todas as partes comestíveis aproveitáveis, ter aroma e cor da
espécie, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades. Deve ser
entregue em embalagem apropriada para alimentos. - Marca: REAL REAL

R$ 1.350,00270,000 5,000025 - CENOURA. Características:  de primeira qualidade, tamanho regular,
deve apresentar consistência  firme, sem lesões de origem física ou
mecânica oriundos de manuseio e transporte (rachaduras e cortes),
maturação adequada para consumo, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, ter aroma e cor da espécie, estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades. Deve ser entregue em embalagem apropriada para
alimentos. - Marca: REAL REAL

KG

R$ 444,0080,000 5,550030 - REPOLHO ROXO graúdo, podado, isento de material terroso, de
primeira qualidade, coloração uniforme e sem manchas, deve estar firme,
sem lesões de origem física ou mecânica oriundos de manuseio e
transporte (rachaduras e cortes), maturação adequada para consumo,
com todas as partes comestíveis aproveitáveis, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades. Deve ser entregue em embalagem
apropriada para alimentos. - Marca: REAL REAL

KG

R$ 1.197,00342,000 3,500031 - REPOLHO VERDE. Características: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. - Marca: REAL REAL

KG

R$ 3.112,50375,000 8,300034 - OVOS DE GALINHA. Inspecionados, casca limpa, integra, sem
manchas e deformação. Embalados em duzia. Com rotulagem contendo
informações conforme legislação vigente. Validade minima 15 dias a partir
da data de entrega - Marca: CARMINATTI CARMINATT

DZ

R$ 140,0040,000 3,500042 - AVEIA EM FLOCOS FINOS. Sem glúten. Caracteristicas: isenta de
glúten, sem conservantes, sem corantes, sem aromatizantes artificiais,
livre de gorduras trans. Ingredientes: aveia em flocos sem glúten. Com
rotulagem contendo informações conforme legislação vigente. Validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem
de 150gr. - Marca: APTI APTI

UN

R$ 105,0030,000 3,500043 - FARINHA DE AVEIA. Caracteristicas: isenta de glúten, sem
conservantes, sem corantes, sem aromatizantes artificiais, livre de
gorduras trans. Ingredientes: aveia em flocos sem glúten. Com rotulagem
contendo informações conforme legislação vigente. Validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem de 150gr. -
Marca: APTI APTI

UN

R$ 130,0020,000 6,500044 - FARINHA DE MANDIOCA. Grupo: seca; subgrupo: branca. Tipo 1.
Não deverá apresentar misturas, resíduos, impurezas. A rotulagem deve
conter no minimo as seguintes informações: nome/marca, ingredientes,
data de validade, lote e informação nutricional. Embalagem de 1 kg -
Marca: PINDUCA PINDUCA

KG

R$ 1.710,0090,000 19,000045 - 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. - Marca: DALLA DALLA

UN

R$ 540,0090,000 6,000050 - BISCOITO OU ROSQUINHA DE POLVILHO SALGADO (ISENTA DE
OVO, SOJA, GLUTEN E LACTOSE). O produto não deve conter corantes
artificiais, aromatizantes ou conservantes. Livres de gordura trans ou
gordura vegetal hidrogenada. Tipo tradicional, sem sabor. Embalagem de
80g. Deverá conter na embalagem seguintes informações: ingredientes,
data de validade, peso. - Marca: DIPÃES DIPÃES

UN

R$ 390,0030,000 13,000051 - CACAU EM PÓ, 100% CACAU, solúvel, sem adição de açúcar,
composto por cacau em pó puro. Não conter açúcar na sua formulação.

UN
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Aspecto pó homogêneo, cor própria do produto e cheiro característico.
Embalagem primária: plástico; embalagem secundária: caixa. Com
rotulagem contendo informações conforme legislação vigente. Validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem
de 200g. - Marca: D.JURA D.JURA

R$ 90,0020,000 4,500055 - COCO RALADO SEM AÇÚCAR, desidratado. Ingredientes: polpa de
coco desidratada e parcialmente desengordurada.  Isenta de glúten.
Ausente de sujidades, parasitas ou larvas. Com rotulagem contendo
informações conforme legislação vigente. Validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega do produto. Embalagem de 100g. - Marca:
VALAR VALAR

UN

R$ 1.440,00180,000 8,000057 - 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.
- Marca: VALAR VALAR

UN

R$ 50,0020,000 2,500061 - CRAVO DA INDIA.  O cravo deve ser constituido por botões florais da
espécie , sãos e limpos. Aspecto e cor caractristico, cheiro forte
aromatico. Embalagem integra, atoxica de 12gr. Rotulo indicando
fabricante, produto, peso, ingredientes, data de fabricação, prazo de
validade e demais especificações exigidas na legislação. - Marca: INCAS
INCAS

UN

R$ 60,0020,000 3,000063 - CANELA EM PÓ. Pó fino e  pura. Coloração marrom claro, cheiro
aromático e sabor caracteristico de canela. Com rotulagem contendo
informações conforme legislação vigente. Validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega do produto. Embalagem de, no mínimo, 30g. -
Marca: INCAS INCAS

UN

R$ 50,0020,000 2,500064 - CANELA EM CASCA.  Coloração marrom claro, cheiro aromático e
sabor caracteristico de canela. Com rotulagem contendo informações
conforme legislação vigente. Validade mínima de 6 meses a partir da data
de entrega do produto. Embalagem de 10gr. - Marca: INCAS INCAS

UN

R$ 3.250,0065,000 50,000066 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO (INTERFOLHADO) . Isento de
gordura trans ou gordura vegetal hidrogenada. Ingredientes: leite
pasteurizado, fermento lacteo, sal, coalho, cloreto de cálcio.  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. - Marca: TERRA VIVA TERRA VIV

KG

R$ 6.300,00900,000 7,000069 - 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. - Marca: TERRA VIVA TERRA
VIV

UN

R$ 440,0080,000 5,500070 - MACARRÃO DE SEMOLA, TIPO ALETRIA OU CABELO DE ANJO.
Isento de gorduras trans. Sem corantes artificiais. Com rotulagem
contendo informações conforme legislação vigente. Validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem de 500g. -
Marca: ROSANE ROSANE

UN

R$ 65,0020,000 3,250071 - MACARRÃO MIUDO PARA SOPA ( ARGOLAS, AVE MARIA,
CONCHINHA). Caracteristica: macarrão de semolina. Não apresentar
sujidades, bolor, mofo ou fragilidade a pressão dos dedos. As massas
alimenticias, ao serem postas na água não devem turva-las antes da
cocção, pós cocção a massa não poderá apresentar textura de

UN
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"empapamento". Isento de gorduras trans. Sem corantes artificiais. Com
rotulagem contendo informações conforme legislação vigente. Validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem
de 500GR. - Marca: ROSANE ROSANE

R$ 325,00100,000 3,250072 - MACARRÃO COM OVOS, TIPO PENNE / RIGATONE/ FUSILL.
Isento de gorduras trans. Sem corantes artificiais. Com rotulagem
contendo informações conforme legislação vigente. Validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem de 500g. -
Marca: ROSANE ROSANE

UN

R$ 300,00100,000 3,000073 - MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PENNE / RIGATONE/ PARAFUSO
Isento de gorduras trans. Sem corantes artificiais. Com rotulagem
contendo informações conforme legislação vigente. Validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem DE 500GR. -
Marca: JOIA JOIA

UN

R$ 400,0040,000 10,000075 - GELEIA 100% FRUTA - SEM AÇUCAR E CONSERVANTES.
Sabores diversos. Composta po 100% de fruta, sem adição de açucares e
de conservantes. Acondicionada em embalagem de vidro á vacuo, com
peso de  200gr. Rotulagem conforme legislação vigente, devendo conter
no minimo nome /e ou marca, ingredientes, data de validade, lote,
informação nutricional. - Marca: NUTRIOURO NUTRIOURO

UN

R$ 300,0020,000 15,000077 - OLEO DE GIRASSOL.  Embalagem plástica resistente e
transparente, contendo 900ml. Ingredientes: Óleo de girassol, 100%
natural . Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. -
Marca: SOYA SOYA

UN

R$ 3.420,00360,000 9,500078 - 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. - Marca: COCAMAR
COCAMAR

UN

R$ 560,0040,000 14,000084 - SUCO DE UVA NATURAL INTEGRAL , sem adição de açucar,
corantes e conservantes. Embalagem de 1,5 lt em vidro resistente escuro.
Cor, consistencia, sabor e aroma caracteristicos. 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. - Marca: HUGO PIETRO HUGO PIE

UN

R$ 120,0010,000 12,000085 - VINAGRE DE ALCOOL .característica: fermentado acético de alcool,
acidez 4%. 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. - Marca: KOLLER KOLLER

UN

R$ 100,0020,000 5,000087 - MACARRÃO DE ARROZ - sem glutém - tipo parafuso/rigatone. 500gr
- Marca: URBANO URBANO

UN

R$ 90,0015,000 6,000088 - FARINHA DE ARROZ - sem glutem . 1kg - Marca: FAZENDA
FAZENDA

UN

CLERIA MARIA SCHNEIDERS FLACH

R$ 1.971,0060,000 32,850035 - CARNE DE GADO PURA (PATINHO) CORTADA EM CUBOS.
Característica: peça de carne bovina, cortada em cubos, congelada , sem
gordura. Isenta de tecido inferiores, como ossos, cartilagens, gordura
parcial, aponevroses, tendões, coágulos, etc. Carne de cor vermelha,
elástica, firme e com odor agradável, característico. Embalagem deve
estar intacta, contendo 1 kg. Rotulagem contendo no minimo as seguintes
informações: peso, data de processamento, data de validade, numero de
registro em órgão competente (SIM S.I.E ou S.I.F), procedência da carne,
nome e /ou marca, lote e informações nutricionais. Não serão aceitos
caso haja vestígios de descongelamento.  Validade mínima 90 dias a

KG
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contar da data de entrega. - Marca: Frigorifico Flach pa

R$ 4.068,00120,000 33,900036 - CARNE DE GADO PURA (PATINHO) CORTADA EM TIRAS/ISCAS.
Característica: peça de carne bovina, cortada em tiras, congelada , sem
gordura. Isenta de tecido inferiores, como ossos, cartilagens, gordura
parcial, aponevroses, tendões, coágulos, etc. Carne de cor vermelha,
elástica, firme e com odor agradavel, característico. Embalagem deve
estar intacta, contendo 1 kg. Rotulagem contendo no minimo as seguintes
informações: peso, data de processamento, data de validade, numero de
registro em órgão competente (SIM S.I.E ou S.I.F), procedência da carne,
nome e /ou marca, lote e informações nutricionais. Não serão aceitos
caso haja vestígios de descongelamento.  Validade mínima 90 dias a
contar da data de entrega. - Marca: Frigorifico Flach pa

KG

R$ 2.042,40120,000 17,020040 - LOMBO SUINO FATIADO. Característica: 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. - Marca: Frigorifico Flach pa

KG

COMERCIAL SPIES LTDA

R$ 198,4016,000 12,40001 - Pirulito napolitano, pacote de 550g, contendo aproximadamente 50
pirulitos. Com validade acima de 6 meses, a contar a data de entrega. -
Marca: BERBAU

PCT

R$ 496,5327,000 18,39002 - Bala de Goma, caixa com 30 tubetes com 960g, cada tubete com
aproximadamente 32g. Com validade acima de 6 meses, a contar a data
de entrega. - Marca: DOCILE

CX

R$ 561,46134,000 4,19003 - Biscoito salgado, 144g, contendo 6 pacotes de 24g. Com validade
acima de 6 meses, a contar a data de entrega. - Marca: PIRAQUE

PCT

R$ 728,00800,000 0,91004 - Pipoca doce, unidade de 15g. Com validade acima de 6 meses, a
contar a data de entrega. - Marca: BILU

UN

R$ 312,008,000 39,000011 - Laços pronto para presente, sendo necessário apenas puxar a fitinha
fina atrás e. Medida aproximadas de 12x25, pacote contendo 100
unidades, cores diversas - Marca: EM FESTA

PCT

R$ 320,0040,000 8,000054 - UVA PASSA BRANCA, sem semente. Sem adição de açúcares,
100% Natural. Ingredientes: uva passa branca. Com rotulagem contendo
informações conforme legislação vigente.  Validade mínima de 4 meses a
partir da data de entrega do produto. Embalagem de 150g. - Marca: DAJU

UN

R$ 240,0030,000 8,000056 - LEITE DE COCO - tradicional, com aspecto cor, cheiro e sabor
proprio , acondicionado em garrafas de plastico, vidro ou tetra pack de
500ml. Validade minima de 6 meses a partir da data de entrega. Rotulo
deve conter no minimo, as seguintes informações: Nome do
fabricante/marca, data de validade, lote, composição nutricional. Isento de
gordura trans e gordura vegetal hidrogenada. - Marca: DAJU

UN

R$ 160,8024,000 6,700059 - FERMENTO BIOLOGICO seco instantâneo, pacote de 125gr -
validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega. - Marca:
PACKMAYA

UN

R$ 87,0060,000 1,450062 - ORÉGANO DESIDRATADO. Deve ser constituído de folhas sãs,
limpas e desidratadas. Deve conter cor, aroma e sabor característicos.
Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega do produto.
Embalagem de 5gr - Marca: APTI

UN

R$ 148,0080,000 1,850065 - ERVA DOCE. Deve apresentar coloração, cheiro e sabor
caracteristico do produto. Embalagem plastica, integra e atoxica. Com
rotulagem contendo informações conforme legislação vigente. Validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem

UN
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de 12g. - Marca: CAROL

CONFEITARIA SANTA HELENA LTDA

R$ 2.200,00550,000 4,000082 - SANDUICHE NATURAL. Com pão fatiado integral contendo: 1 fatia
de queijo mussarela, 1 fatia de mortadela sem cubos de gordura, tomate,
cenoura, alface, e uma camada fina de maionese. O sanduíche deverá
ser embalado um a um em embalagem filme PVC. Produzida de acordo
com as práticas de manipulação de alimentos, fresco. Será o sanduíche
com odor ou sabor desagradável, presença de fungos. Com rotulagem
contendo informações conforme legislação vigente (ingredientes, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade).  Todos
entregues com a mesma qualidade e uniformidade. - Marca:
CONFEITARIA SANTA HE

UN

R$ 2.601,00180,000 14,450083 - 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. - Marca:
CONFEITARIA SANTA HE

KG

MERCADO ENCANTO LTDA

R$ 550,0020,000 27,50005 - Bombom, pacote de 900g, com aproximadamente 40 unidades, todos
do mesmo sabor. Com validade acima de 6 meses, a contar a data de
entrega. - Marca: NEUGUBAUER BOMBOM

PCT

R$ 744,6034,000 21,90006 - Chocolate ao leite e baunilha, sendo caixa com 24 Unidades, cada
unidade com 18g. Com validade acima de 6 meses, a contar a data de
entrega. - Marca: CHOCO CHOCOLATE

CX

R$ 690,0025,000 27,60007 - Chocolate em barra, com recheio de morango e cobertura de
chocolate caixa com 32 unidades, sendo cada unidade com
aproximadamente 12,3g. Com validade acima de 6 meses, a contar a
data de entrega. - Marca: CHOCO CHOCOLATE

CX

R$ 2.392,00800,000 2,990012 - Biscoito, Mini Wafer, sabor chocolate 20g. Com validade acima de 6
meses, a contar a data de entrega. - Marca: LACTA BISCOITO

UN

R$ 139,8020,000 6,990015 - Geladinho, sabores diversos. Pacote com 40 unidades. Com validade
acima de 6 meses, a contar a data de entrega. - Marca: MAX
GELADINHO

PCT

R$ 880,00800,000 1,100016 - Salgadinho de trigo sabor bacon, 51g. Com validade acima de 6
meses, a contar a data de entrega. - Marca: BILU SALGADINHO

UN

R$ 1.112,00800,000 1,390017 - Bolinho de chocolate, 30g, acondicionamento em embalagem
plástica. Com validade acima de 6 meses, a contar a data de entrega. -
Marca: ISABELA BOLINHO

UN

R$ 632,0080,000 7,900018 - ABACAXI PÉROLA. Característica: de boa qualidade,  apresentando
tamanho, cor e conformação uniformes, devendo estar bem desenvolvido
e maduras. A polpa deve estar firme com todas as partes comestíveis
aproveitáveis. Não conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderentes à superfície da casca. Deve apresentar-se em início
de maturação. - Marca: CEASA ABACAXI

UN

R$ 236,0040,000 5,900019 - ABOBRINHA, graúda, padrão uniforme, de primeira qualidade, deve
estar firme, sem lesões de origem física ou mecânica oriundos de
manuseio e transporte (rachaduras e cortes), maturação adequada para
consumo, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, ter aroma e cor
da espécie, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades. Deve ser
entregue em embalagem apropriada para alimentos. - Marca: CEASA
ABOBRINHA

KG

R$ 637,0026,000 24,500020 - ALHO. Característica:  de boa qualidade, tamanho médio, maturação KG
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adequada para o consumo, tamanho uniforme. Cor, sabor e odor
característico. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Livre de sujidade, matéria terrosa ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Acondicionados em sacos plasticos resistentes,
conforme a quantidade solicitada. - Marca: CEASA ALHO

R$ 1.656,00360,000 4,600022 - BATATA INGLESA LAVADA. Caracteristíca: suficientemente
desenvolvida, com tamanho, aroma , cor e sabor proprios da espécie.
Padrão uniforme, de primeira qualidade, deve estar firme, sem brotos e
sem lesões de origem física ou mecânica oriundos de manuseio e
transporte (rachaduras e cortes), maturação adequada para consumo,
com todas as partes comestíveis aproveitáveis, ter aroma e cor da
espécie, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades. Deve ser
entregue em embalagem apropriada para alimentos. - Marca: CEASA
BATATA

KG

R$ 1.796,40360,000 4,990024 - CEBOLA BRANCA. Características: Fresco, de primeira qualidade.
sem brotos,  e sem lesões de origem física ou mecânica oriundas de
manuseio e transporte (rachaduras e cortes), tamanho uniforme, devendo
ser graúda, aroma e cor da espécie, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades. Deve ser entregue em embalagem apropriada para alimentos. -
Marca: CEASA CEBOLA

KG

R$ 1.605,60180,000 8,920026 - GOIABA VERMELHA. Característica: primeira qualidade, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio da espécie. Deve estar firme, sem
lesões de origem física ou mecânica oriundos de manuseio e transporte
(rachaduras e cortes), maturação adequada para consumo, com todas as
partes comestíveis aproveitáveis. Devem ser entregues em embalagens
apropriada para alimentos. - Marca: CEASA GOIABA

KG

R$ 4.035,06522,000 7,730027 - MAMÃO FORMOSA: Características: maturação adequada para
consumo, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, deve estar
firme, sem lesões de origem física ou mecânica oriundos de manuseio e
transporte (rachaduras e cortes), ter aroma e cor da espécie, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades. Deve ser entregue em embalagem
apropriada para alimentos. - Marca: CEASA MAMAO

KG

R$ 1.317,80220,000 5,990028 - MANGA. Características:  maturação adequada para consumo, com
todas as partes comestíveis aproveitáveis, casca lisa, deve estar firme,
sem lesões de origem física ou mecânica oriundos de manuseio e
transporte (rachaduras e cortes), ter aroma e cor da espécie, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades. Deve ser entregue em embalagem
apropriada para alimentos. - Marca: CEASA MANGA

KG

R$ 360,0080,000 4,500029 - PEPINO. Características: tipo salada. de primeira qualidade, deve
estar firme, sem lesões de origem física ou mecânica oriundos de
manuseio e transporte (rachaduras e cortes), maturação adequada para
consumo, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, ter aroma e cor
da espécie, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades. Deve ser
entregue em embalagem apropriada para alimentos - Marca: CEASA
PEPINO

KG

R$ 3.120,48396,000 7,880032 - TOMATE. Características: em inicio de maturação, tal que lhes
permita suportar manipulação, transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato. Fresco. Com todas as
partes comestíveis aproveitáveis, casca lisa, sem ferimentos, de primeira
qualidade. Deve ser entregue em embalagem apropriada para alimentos.
- Marca: CEASA TOMATE

KG

R$ 896,0080,000 11,200033 - UVA ITÁLIA. Características: de primeira qualidade, integral, grãos
graúdos, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, ter aroma e cor
da espécie, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades. Deve ser
entregue em embalagem apropriada para alimentos. - Marca: CEASA
UVA

KG

R$ 1.000,0080,000 12,500037 - COXINHA DA ASA de frango congelado interfolhada IQF.
Acondicionada em embalagem de 18 kg devidamente identificada, conter

KG
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na embalagem de identificação do produto: peso, prazo de validade,
carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente. Isento de
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.
Devidamente selada. Validade no mínimo de 04 meses a contar da data
de entrega. - Marca: MAIS FRANGO COXINHA

R$ 3.578,40180,000 19,880038 - FILÉ SASSAMI. característica: File de peito de frango (sassami) in
natura, 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. - Marca: MAIS FRANGO FILE SAS

KG

R$ 5.196,00200,000 25,980039 - LINGUIÇA DE CARNE SUINA SPRITZWURST – característica: Com
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou
esverdeadas, odor e sabor próprio.Isento de vestígios de
descongelamento. - Marca: FLACK SPRITZWURST

KG

R$ 223,2072,000 3,100041 - 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. - Marca:
VALAR AMIDO DE MILHO

UN

R$ 147,0025,000 5,880046 - TRIGO PARA KIBE. Embalagem de 500gr. Obtido a partir do grão de
trigo são e limpo. Granulação fina. A rotulagem deve conter no minimo as
seguintes informações: nome/marca, ingredientes, data de validade, lote e
informação nutricional. - Marca: APTI TRIGO PRA KIBE

UN

R$ 1.463,0070,000 20,900047 - AÇUCAR CRISTAL - embalagem plástica, lacrada e atóxica. Com
rotulagem contendo informações conforme legislação vigente. Validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega do produto. Embalagem 5
kg - Marca: DOCEACUCAR ACUCAR

UN

R$ 206,2555,000 3,750048 - MILHO PARA PIPOCA. Característica: isento de gluten, primeira
linha, pacotes 500g. Identificação na embalagem (rótulo). Validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. - Marca: FEMILA
PIPOCA

UN

R$ 146,0040,000 3,650049 - CANJIQUINHA FINA (QUIRERA) PCT 500 GR -Obtido a partir de
matéria-prima sãs e limpas, isento de sujidades e materiais estranhos -
Marca: VALAR CAJIQUINHA

UN

R$ 128,9010,000 12,890052 - CAFÉ SOLÚVEL granulado 100% puro - embalagem de vidro -
embalagem de 160gr - validade mínima de 12 meses. - Marca: NESCAFE
CAFE

UN

R$ 2.107,20480,000 4,390053 - 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. - Marca: MANU POLVILHO AZEDO

UN

R$ 1.158,00200,000 5,790058 - 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

UN
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do ministério da agricultura. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. - Marca: REI DA MESA FEIJAO

R$ 551,2080,000 6,890060 - 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. - Marca: APTI FERMENTO

UN

R$ 171,0060,000 2,850067 - IOGURTE NATURAL INTEGRAL. Ingredientes Leite integral e/ou
leite reconstituído integral e fermentos lácteos . Acondicionado em
embalagem plastica contendo aproximadamente 170gr. - Marca: TIROL
IOGURTE

UN

R$ 3.211,20480,000 6,690068 - IOGURTE, líquido, sabor morango. Não deverá conter corantes. Com
rotulagem contendo informações conforme legislação vigente. Deverá ter
identificação de órgão de inspeção sanitária. Validade mínima de 5 dias a
partir da data de entrega do produto. Obs.: não será aceito bebida láctea.
Embalagem de 1 litro. - Marca: FRIMESA IOGURTE

UN

R$ 443,00100,000 4,430074 - MACARRÃO DE TRIGO TRICOLOR COM VEGETAIS
PENNE/PARAFUSO. Massa de sêmola com ovos : sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais cúrcuma e
urucum. Massa de sêmola com ovos e com beterraba : sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e beterraba desidratada (3%).
Massa de sêmola com Ovos e com Espinafre: sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, ovos e espinafre desidratado (3%). Embalagem
de  500gr - Marca: CASAREDO MACARRAO

UN

R$ 249,0010,000 24,900076 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM COM ACIDEZ MÁXIMA DE
0,5%. Embalagem de vidro escuro, com bico dosador. A embalagem deve
apresentar 500ml. Não deve apresentar mistura de oleos, cheiro forte.
Não deve ter gordura trans ou gordura vegetal hidrogenada. - Marca:
COCINERO AZEITE

UN

R$ 400,5045,000 8,900079 - 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 - Marca: CREMOSY MARGARINA

UN

R$ 143,1090,000 1,590086 - 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. - Marca:
GARCA SAL

UN

PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA

R$ 2.367,00180,000 13,150080 - PÃO INTEGRAL fatiado. Feito com farinha integral.Não conter adição
de açúcar ou adoçante. Não conter melhorador de farinha. Isento de
gordura vegetal hidrogenada e gordura trans. Apresentar superfície lisa,
macia e brilhante, não quebradiça, miolo consistente. O produto deverá
estar acondicionado em embalagem plástica, atóxica, resistente e não
reciclável. Com rotulagem contendo informações conforme legislação
vigente. Validade mínima de 6 dias a partir da data de entrega do produto.
- Marca: DELÍCIAS DO OESTE

KG

R$ 3.880,80360,000 10,780081 - PÃO TIPO HOT DOG  com aproximadamente 50g a unidade. . Não
conter adição de açúcar ou adoçante. Não conter melhorador de farinha.
Isenta de gordura vegetal hidrogenada e gordura trans. Apresentar
superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça, miolo consistente. O
produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica, atóxica,

KG

28 de Julho de 2022Tunápolis,

Marino Jose Frey
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

78.486.198/0001-52CNPJ: (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

Telefone:
Rua João de Castilho, 111 - CentroEndereço:

Nr.:   15/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

134/2022

12/07/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
resistente e não reciclável. Com rotulagem contendo informações
conforme legislação vigente. Validade mínima de 6 dias a partir da data
de entrega do produto. - Marca: DELÍCIAS DO OESTE

R$ 101.486,36Total geral:
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