
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO           

CNPJ:

PRACA LEONARDO SELL, 40                 

C.E.P.:

82.892.357/0001-96

88470-000

-

Rancho Queimado - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  8/2020 - PR

14/2020

14/2020

10/02/2020

Folha:  1/9

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 21 de Fevereiro de 2020, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO           , reuniram-se os

membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  334/2019, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes

habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  14/2020, Licitação nº 8/2020 - 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:

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a atender os alunos da

Creche, Pré Escolar e Ensino Fundamental, matriculados na rede municipal de ensino de Rancho Queimado, para o ano letivo de 2020.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  5/2020    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

Item

Participante:

Especificação

9024

-

FERREIRA E MARIAN COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

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

3

Açafrão da Terra em Pó (cúrcuma moída) - Características

técnicas: Produto em pó. Embalagem plástica livre de

perfurações, mofo, umidade e detritos. Na embalagem

deverá conter a identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação e prazo de validade de no

mínimo 5 meses. Embalagem de 50g.

un 84,00  

DA FILÓ

0,0000

4,95    415,80   

14

Banana Branca - Características técnicas: Grupo II, tipo

especial, de conformidade com a Portaria M.A. n.º 126 de

15/05/81. Deve apresentar características do cultivar bem

definidas, estar fisiologicamente desenvolvidas, bem

formadas, limpas com coloração própria, livre de danos

mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças e estar em

perfeitas condições de conservação e maturação. Isento de

substâncias nocivas a saúde, permitido apenas as

tolerâncias previstas em lei. Unidade: Kg

kg 1.704,00  

SEM MARCA

0,0000

4,40    7.497,60   

15

Banana Branca Orgânica - Características técnicas: Grupo

II, tipo especial, de conformidade com a Portaria M.A. n.º

126 de 15/05/81. Deve apresentar características do cultivar

bem definidas, estar fisiologicamente desenvolvidas, bem

formadas, limpas com coloração própria, livre de danos

mecânicos, fisiológicos, pragas, doenças e estar em

perfeitas condições de conservação e maturação. Isento de

substâncias nocivas a saúde, permitido apenas as

tolerâncias previstas em lei. Unidade: Kg

kg 1.704,00  

SEM MARCA

0,0000

4,99    8.502,96   

32

Cebola de Cabeça - Características técnicas: Classe média,

tipo especial, de conformidade com a Portaria M.A. n.º 529

de 18/03/97. Deve apresentar características do cultivar

bem definidas, estar fisiologicamente desenvolvidas, bem

formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos,

fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas

condições de conservação e maturação, sem a presença de

brotos. Isento de substâncias nocivas a saúde. Unidade: Kg

kg 312,00  

SEM MARCA

0,0000

3,85    1.201,20   

54

Maçã - Características técnicas: Fugi ou Gala, classe de 70

à 100, tipo ou categoria 1, conforme inscrição normativa nº

50, de 03/09/2002. Deve apresentar as características de

qualidade, bem formadas, com coloração própria, superfície

lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e

doenças, estar em perfeitas condições de conservação e

maturação . Unidade: Kg

un 1.284,00  

SEM MARCA

0,0000

8,45    10.849,80   

61

Mel Orgânico - Características técnicas: isento de sujidades,

parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais,

acondicionado em embalagem primária pote plástico atóxico

transparente com respectiva informação nutricional, data de

fabricação/validade/lote-, embalagem secundária caixa de

papel  resistente. Potes de 500 gramas.

un 84,00  

AGRECO

0,0000

27,40    2.301,60   

63

Milho Verde - Características técnicas: deve apresentar as

características de qualidade bem formadas, compacta e

firme, sem lesões de origem física ou mecânica,

perfurações, isentas de sujidades, parasitas e larvas.

Acondicionado em embalagem apropriada. Obs: Isento de

substancias nocivas à saúde, sem agrotóxicos cor e formato

uniforme, devendo ser bem desenvolvido. Unidade.

un 1.920,00  

SEM MARCA

0,0000

2,79    5.356,80   

66

Ovo de Galinha - Características técnicas: fresco tipo

especial, vermelho de 55 à 60 gramas de peso por unidade,

conforme Decreto Lei 3.748 de 12/07/93, artigo 687. Data

de classificação: de no máximo 7 dias de cada

entrega./Apresentar Certificado de Inspeção Estadual ou

Federal. Embalagem: com rótulo, descartável, fechada com

01 dúzia. Data de produção e validade. Unidade: Dúzia

dz 1.176,00  

SEM MARCA

0,0000

6,95    8.173,20   
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73

Queijo Mussarela Fatiado - Características técnicas: queijo

que se obtém por filtragem de uma massa acidificada,

(produto intermediário obtido por coagulação de leite por

meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes

apropriadas, completada ou não pela ação de bactérias

lácticas especificas com aspecto de massa semi-dura, cor

branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave,

levemente salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio

de leite mín. 28%p/p. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, número de lote, quantidade do

produto. Apresentar Certificado de Inspeção Estadual ou

Federal. Data de fabricação do produto: de no máximo 30

dias da data de autorização de fornecimento expedida pela

Prefeitura. Prazo de validade: de no mínimo 1 mês. Deve

ser entregue respeitando a temperatura de 0ºC - 5ºC em

veículo e caixas de carregamento próprias. Embalagem de 1

Kg.

un 192,00  

DELA VITA

0,0000

28,90    5.548,80   

81

Tomate - Características técnicas: grupo oblongo ou

redondo, subgrupo verde maduro à pintado. Classe do

oblongo: média ou grande de 50 à 80 mm de diâmetro

transversal. Classe do redondo médio à grande, maior que

65 mm até 100 mm de diâmetro transversal. Tipo especial,

pesando entre 100 a 200 g a unidade, de acordo com a

portaria M.A nº 553 de 30/08/95. Deve apresentar as

características do cultivar bem definidas, estar

fisiologicamente desenvolvida, bem formados, limpos, com

coloração própria, com superfície lisa, livre de danos

mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças. Estar em

perfeitas condições de conservação e maturação. Unidade:

Kg

kg 480,00  

SEM MARCA

0,0000

6,94    3.331,20   

84

Uva - Características técnicas: Niagara roxa, Deve

apresentar as características de qualidade, bem formadas,

com coloração própria, superfície lisa, livre de danos

mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, estar em

perfeitas condições de conservação e maturação.  Isento de

substâncias nocivas a saúde, permitido apenas as

tolerâncias previstas em lei.  Unidade: Kg

kg 696,00  

SEM MARCA

0,0000

6,49    4.517,04   

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

57.696,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

12026

-

Alfredo Comércio Varejista Ltda ME

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

4

Açúcar Demerara - Características técnicas: Amorfo, de

primeira qualidade, isento de fermentações, de matéria

terrosa, de parasitos e detritos animais ou vegetais, tendo

aspecto próprio do tipo do açúcar, cor: própria, cheiro

próprio e sabor doce. No rótulo deve trazer a denominação

"açúcar demerara". Embalagem primária: sacos de papel ou

leitos. A embalagem deverá conter externamente os dados

de identificação, procedência, informações nutricionais,

número de lote, quantidade do produto. Data de fabricação

do produto: de no máximo 30 dias da data de autorização de

fornecimento expedida pela Prefeitura. Prazo de validade:

de no mínimo 5 meses. Pacotes de 1kg

un 324,00  

da colina

0,0000

4,89    1.584,36   

5

Açúcar Demerara Orgânico - Características técnicas:

Amorfo, de primeira qualidade, isento de fermentações, de

matéria terrosa, de parasitos e detritos animais ou vegetais,

tendo aspecto próprio do tipo do açúcar, cor: própria, cheiro

próprio e sabor doce. No rótulo deve trazer a denominação

"açúcar demerara". Embalagem primária: sacos de papel ou

leitos. A embalagem deverá conter externamente os dados

de identificação, procedência, informações nutricionais,

número de lote, quantidade do produto. Data de fabricação

do produto: de no máximo 30 dias da data de autorização de

fornecimento expedida pela Prefeitura. Prazo de validade:

de no mínimo 5 meses. Isento de substâncias nocivas a

saúde. Pacotes de 1kg

un 324,00  

alto algree

0,0000

8,90    2.883,60   

6

Açúcar Refinado - Características técnicas: Amorfo, de

primeira qualidade, isento de fermentações, de matéria

terrosa, de parasitos e detritos animais ou vegetais, tendo

aspecto próprio do tipo do açúcar, cor: própria, cheiro

próprio e sabor doce. No rótulo deve trazer a denominação

"açúcar refinado". Embalagem primária: sacos de polietileno

leitoso ou transparente.  A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, número de lote, quantidade do

produto. Data de fabricação do produto: de no máximo 30

dias da data de autorização de fornecimento expedida pela

Prefeitura. Prazo de validade: de no mínimo 5 meses.

Pacotes de 1kg.

un 228,00  

guarani

0,0000

3,35    763,80   



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO           

CNPJ:

PRACA LEONARDO SELL, 40                 

C.E.P.:

82.892.357/0001-96

88470-000

-

Rancho Queimado - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  8/2020 - PR

14/2020

14/2020

10/02/2020

Folha:  3/9

Item

Participante:

Especificação

12026

-

Alfredo Comércio Varejista Ltda ME

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

10

Arroz Integral - Características técnicas: Longo fino, tipo 1

integral em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos,

não violados, resistentes, acondicionados em fardos

lacrados. A embalagem deverá conter externamente os

dados de identificação, procedência, informações

nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá

apresentar validade mínima de 5 meses a partir da data de

entrega. Pacotes de 1kg

un 156,00  

ki arroz

0,0000

4,50    702,00   

11

Arroz Integral Orgânico- Características técnicas: Longo

fino, tipo 1 integral em sacos plásticos transparentes e

atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados

em fardos lacrados. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência,

informações  nutricionais, número de lote, quantidade do

produto. Deverá apresentar validade mínima de 5 meses a

partir da data de entrega. Isento de substâncias nocivas a

saúde.  Pacotes de 1kg

un 156,00  

ki arroz

0,0000

4,80    748,80   

12

Arroz Parboilizado - Características técnicas: Beneficiado ,

parboilizado longo, fino, tipo I. Umidade máxima de 14%.

Embalagem primária: Sacos de polietileno transparente. A

embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, informações nutricionais, número

de lote, quantidade do produto. Data de fabricação do

produto: de no máximo 30 dias da data de autorização de

fornecimento expedida pela Prefeitura. Prazo de validade:

de no mínimo 5 meses. Pacotes de 1 kg.

un 408,00  

tio romão

0,0000

3,50    1.428,00   

13

Aveia em Flocos Finos - Características técnicas: integral,

flocos finos, isenta de substâncias nocivas à saúde.

Embalagem: sacos plásticos apropriados, resistentes, em

perfeito estado de conservação. A embalagem deverá

conter externamente os dados de identificação,

procedência, informações nutricionais, número de lote,

quantidade do produto. Data de fabricação do produto: de

no máximo 30 dias da data de autorização de fornecimento

expedida pela Prefeitura. Prazo de validade: de no mínimo 5

meses. Pacotes de 500g.

un 252,00  

jureia

0,0000

5,90    1.486,80   

21

Bolacha Caseira - Características técnicas: Bolacha doce

caseira, sortida, feita de forma artesanal, utilizando produtos

naturais, em embalagens plásticas, atóxicas, transparentes

e lacradas. Embalado com identificação do produto, rótulo

com ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante, data

de fabricação e validade, conforme RDC 360/2003,

estabelecimento com alvará sanitário junto  a secretaria

municipal ou estadual. Kg

kg 252,00  

maspã

0,0000

12,70    3.200,40   

22

Bolacha Doce Integral - Características técnicas: Biscoito

doce tipo Maisena integral, primeira qualidade. Ingredientes:

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha

de trigo integral, açúcar, fibra de trigo, amido, gordura

vegetal, manteiga, açúcar invertido, farinha de aveia, leite

integral em pó, extrato de malte, sal, fermentos químicos:

bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante

lecitina de soja, aromatizantes, melhorador de farinha

metabissulfito de sódio, acidulante ácido láctico. Embalagem

dupla, com procedência, informação nutricional e registro

impressos no rótulo. Validade mínima 120 dias no momento

da entrega. Pacote de 400 g.

un 132,00  

maspã

0,0000

5,75    759,00   

23

Bolacha Doce Tipo Leite - Características técnicas: Produto

obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de

massa de farinha de trigo preparada com farinhas, amidos,

féculas, fermentadas ou não e outras substâncias permitidas

na legislação. Umidade máxima de 8% e lipídios mínimo de

8%. Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal

hidrogenada, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de

soja, fermentos químicos (bicarbonato de amônio,

bicarbonato de sódio, fosfato de monocálcio) e

aromatizante. Embalagem primária: tripla embalagem

interna em polipropileno bi-orientado e externa em filme

laminado flexível composto de polipropileno bi-orientado. A

embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, informações nutricionais, número

de lote, quantidade do produto. Data de fabricação do

produto: de no máximo 30 dias da data de autorização de

fornecimento expedida pela Prefeitura. Prazo de validade:

de no mínimo 5 meses. Pacotes de 400 g.

un 228,00  

orquidea

0,0000

5,60    1.276,80   
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24

Bolacha Salgada Tipo Cream Cracker - Características

Técnicas: Produto obtido pelo amassamento e cozimento

conveniente de massa de farinha de trigo preparada com

farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e outras

substâncias permitidas na legislação. Umidade máxima de

8% e lipídios mínimo de 10%. Ingredientes: Farinha de trigo,

gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, sal, açúcar

invertido, fermento biológico, estabilizante lecitina de soja,

fermento químico (bicarbonato de sódio) e regulador de

acidez (ácido láctico). Embalagem primária: Dupla

embalagem, interna em polipropileno bi-orientado e externa

em polipropileno mono-orientado. A embalagem deverá

conter externamente os dados de identificação,

procedência, informações nutricionais, número de lote,

quantidade do produto. Data de fabricação do produto: de

no máximo 30 dias da data de autorização de fornecimento

expedida pela Prefeitura. Prazo de validade: de no mínimo 5

meses. Pacotes de 400g.

un 120,00  

diana

0,0000

4,94    592,80   

36

Chocolate em Pó  50% cacau - Características técnicas:

Instantâneo, a base de pelo menos 50% cacau, açúcar,

deve ser preparado com ingredientes sãos e limpos de

primeira qualidade, tendo aparência de pó fino homogêneo,

cor marrom, odor característico, sabor próprio. Embalagem

primária: sacos de polietileno atóxico, leitoso, resistente.

Data de fabricação do produto: de no máximo 30 dias da

data de autorização de fornecimento expedida pela

Prefeitura. Prazo de validade: de no mínimo 5 meses.

Pacotes de 01 Kg

un 288,00  

apti

0,0000

23,95    6.897,60   

37

Concentrado de Tomate - Características técnicas: Extrato

de tomate simples concentrado. Ingredientes: tomate, sal e

açúcar. Embalagem sachê com capacidade para até 340g.

A embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, informações nutricionais, número

de lote, quantidade do produto. As embalagens deverão

estar intactas sem áreas perfuradas. Data de fabricação do

produto: de no máximo 30 dias da data de autorização de

fornecimento expedida pela Prefeitura. Prazo de validade:

de no mínimo 6 meses. Unidade: Embalagem de 340g

un 192,00  

dajuda

0,0000

3,05    585,60   

41

Farinha de Mandioca - Características técnicas: torrada,

seca, tipo 1, fina. Embalagem: a embalagem primária

deverá ser plástica de polietileno, transparente, atóxica,

resistente, lacrado, e deverá conter externamente os dados

de identificação, procedência, informações nutricionais,

número de lote, quantidade do produto. Data de fabricação

do produto: de no máximo 30 dias da data de autorização de

fornecimento expedida pela Prefeitura. Prazo de validade:

de no mínimo 5 meses.  Pacotes de 500 g.

un 312,00  

super10

0,0000

5,38    1.678,56   

42

Farinha de Milho Orgânica - Características técnicas: fubá

de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, o produto

deverá estar de acordo com a NTA 02 e 34 (decreto

12.486/78) e Resolução n 38 FNDE. Obtido pela moagem

do grão de milho; não deverá estar úmido, fermentado e

rançoso. Livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e

larvas. Umidade máxima de 15% p/p. E no mínimo 7% p/p

de protídeos. O produto deverá apresentar rendimento

mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso

antes da cocção. Embalagem primária: plástica, indelével,

atóxica e resistente; contendo informações sobre o produto

com a data de fabricação, número do lote e condições de

armazenagem. Validade 6 meses após a data de fabricação

Kg.

kg 276,00  

sinha

0,0000

3,10    855,60   

43

Farinha de Trigo Especial - Características técnicas: Deverá

ser fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos,

isentos de matéria terrosa e parasitos e em prefeito estado

de conservação, não podendo estar úmida, fermentada,

nem rançosa. Embalagem: a embalagem primária deverá

ser plástica de polietileno ou papel, transparente, atóxico,

resistente, lacrado, e deverá conter externamente os dados

de identificação, procedência, informações nutricionais,

número de lote, quantidade do produto. Teor de umidade

máxima de 15%. Data de fabricação do produto: de no

máximo 30 dias da data de autorização de fornecimento

expedida pela Prefeitura. Prazo de validade: de no mínimo 5

meses.  Pacotes de 1 Kg.

un 480,00  

beatriz

0,0000

3,50    1.680,00   
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44

Farinha de Trigo Integral - Características técnicas: Deverá

ser fabricada a partir de grãos de trigo integrais e limpos,

isentos de matéria terrosa e parasitos e em prefeito estado

de conservação, não podendo estar úmida, fermentada,

nem rançosa. Embalagem: a embalagem primária deverá

ser plástica de polietileno ou papel, transparente, atóxico,

resistente, a embalagem deverá conter externamente os

dados de identificação, procedência, informações

nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Teor de

umidade máxima de 15%. Data de fabricação do produto: de

no máximo 30 dias da data de autorização de fornecimento

expedida pela Prefeitura. Prazo de validade: de no mínimo 5

meses. Pacotes de 1 Kg.

un 216,00  

orquidea

0,0000

4,55    982,80   

45

Farinha de Trigo Integral Orgânica - Características

técnicas: Deverá ser fabricada a partir de grãos de trigo

integrais e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitos e

em prefeito estado de conservação, não podendo estar

úmida, fermentada, nem rançosa. Embalagem: a

embalagem primária deverá ser plástica de polietileno ou

papel, transparente, atóxico, resistente, a embalagem

deverá conter externamente os dados de identificação,

procedência, informações nutricionais, número de lote,

quantidade do produto. Teor de umidade máxima de 15%.

Data de fabricação do produto: de no máximo 30 dias da

data de autorização de fornecimento expedida pela

Prefeitura. Prazo de validade: de no mínimo 5 meses.

Pacotes de 1 Kg.

un 216,00  

orquidea

0,0000

4,89    1.056,24   

46

Feijão Preto Orgânico - Características técnicas: Grupo I/

Tipo I - isento de matérias estranhas, impurezas, insetos

vivos ou mortos. Umidade máxima de 15%.Embalagem

primária: sacos de polietileno transparente, atóxico, a

embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, informações nutricionais, número

de lote, quantidade do produto. Data de fabricação do

produto: de no máximo 30 dias da data de autorização de

fornecimento expedida pela Prefeitura. Prazo de validade:

de no mínimo 5 meses. Isento de substâncias nocivas a

saúde Unidade: Kg

kg 240,00  

caldao

0,0000

11,90    2.856,00   

47

Fermento em Pó Químico - (p/ bolo). Características

técnicas:  contendo amido de milho ou fécula de mandioca,

fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de

cálcio. Características Técnicas: Formado de substâncias

ou mistura de substâncias químicas que, pela influência do

calor e/ou da umidade, produz desprendimento gasoso

capaz de expandir massas, aumentando-lhes o volume e a

porosidade. No rótulo deve constar as denominações

"Fermento Químico" e "Conservar em lugar fresco e seco".

Embalagem primária: Pote plástico, resistente, com

capacidade para 100 gr. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, número de lote, quantidade do

produto. Data de fabricação do produto: de no máximo 30

dias da data de autorização de fornecimento expedida pela

Prefeitura. Prazo de validade: de no mínimo 5 meses. Potes

de 100g

un 240,00  

apti

0,0000

2,59    621,60   

48

Folha de Louro - Características técnicas: folhas inteiras,

íntegras, livre de sujidades e com cor característica. Na

embalagem deverá conter a identificação do produto e prazo

de validade de no mínimo 5 meses. Embalagem de 4 - 5g.

un 84,00  

neilar

0,0000

3,30    277,20   

49

Granola Integral de Cacau - Característica técnicas:

composta por aveia laminada, melado, açúcar mascavo,

farelo de trigo, farinho de trigo, germe de trigo, cacau em pó,

óleo vegetal, flocos de milho, linhaça, castanha do pará e

lecitina. Podendo conter ainda: canela em pó, bicarbonato

de sódio e baunilha. Pacotes de 1 Kg

un 84,00  

granomel

0,0000

22,99    1.931,16   

52

Leite Fluído Integral -  Características técnicas: tipo "B".

Embalagem cartonada de 1 litro. Data de fabricação do

produto: de no máximo 30 (trinta) dias da data de

autorização de fornecimento expedida pela Prefeitura. A

embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, informações nutricionais, número

de lote, quantidade do produto. Prazo de validade: de no

mínimo 3 meses. Caixas de 1 litro

un 2.184,00  

piracanjuba

0,0000

3,34    7.294,56   

53

Lentilha Verde - Características técnicas: tipo I, classe

média, nova, de 1ª qualidade, sem a presença de grãos

mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica,

resistente, transparente. Prazo de validade no mínimo 6

meses a contar a partir da data de entrega. Unidade: 500 g.

un 168,00  

so fruta

0,0000

7,04    1.182,72   
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56

Macarrão Tipo Letrinhas - Características técnicas:

contendo sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido

fólico, glúten, ovos e corantes naturais. Não deverá

apresentar sujidade, bolor manchas ou fragilidade à pressão

dos dedos. Teor de umidade máxima de 13%.  Embalagem

Primária: Sacos de polietileno transparente, atóxico, a

embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, informações nutricionais, número

de lote, quantidade do produto. Data de fabricação do

produto: de no máximo 30 dias da data de autorização de

fornecimento expedida pela Prefeitura. Prazo de validade:

de no mínimo 5 meses. Pacotes de 500 g

un 84,00  

orquidea

0,0000

4,45    373,80   

57

Macarrão Tipo Penne - Características técnicas: ,contendo

farinha de trigo especial, com ovos, sêmola de trigo e

glúten. Não deverá apresentar sujidade, bolor manchas ou

fragilidade à pressão dos dedos. Teor de umidade máxima

de 13%.  Embalagem Primária: Sacos de polietileno

transparente, atóxico, a embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, número de lote, quantidade do

produto. Data de fabricação do produto: de no máximo 30

dias da data de autorização de fornecimento expedida pela

Prefeitura. Prazo de validade: de no mínimo 5 meses.

Pacotes de 1 Kg

un 192,00  

orquidea

0,0000

5,67    1.088,64   

58

Macarrão  Tipo Penne integral - Características técnicas:

contendo farinha de trigo especial, com ovos, sêmola de

trigo e glúten. Não deverá apresentar sujidade, bolor

manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. Teor de

umidade máxima de 13%.  Embalagem Primária: Sacos de

polietileno transparente, atóxico, a embalagem deverá

conter externamente os dados de identificação,

procedência, informações nutricionais, número de lote,

quantidade do produto. Data de fabricação do produto: de

no máximo 30 dias da data de autorização de fornecimento

expedida pela Prefeitura. Prazo de validade: de no mínimo 5

meses. Pacotes de 1 Kg

un 144,00  

orquidea

0,0000

8,18    1.177,92   

60

Massa para Sopa - Tipo Cabelo de Anjo - Características

técnicas: contendo farinha de trigo especial, ovos, corantes

naturais permitidos e água. Umidade máxima de 13%.

Embalagem primária: sacos de polietileno transparente

atóxico, a embalagem deverá conter externamente os dados

de identificação, procedência, informações nutricionais,

número de lote, quantidade do produto. Data de fabricação

do produto: de no máximo 30 dias da data de autorização de

fornecimento expedida pela Prefeitura. Prazo de validade:

de no mínimo 5 meses. Pacotes de 1Kg

un 120,00  

orquidea

0,0000

7,59    910,80   

64

Óleo refinado de Girasol - Característica Técnicas: óleo de

girasol refinado, 100% natural. Não deve apresentar mistura

de outros óleos. Embalagem primária: plásticas, não

apresentando amassamento, vazamento e abaulamento. A

embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, informações nutricionais, número

de lote, quantidade do produto. Data de fabricação do

produto: de no máximo 30 dias da data de autorização de

fornecimento expedida pela Prefeitura. Prazo de validade:

de no mínimo 5 meses. Unidade: Embalagem  de 900ml

un 324,00  

leve

0,0000

7,55    2.446,20   

65

Orégano - Características técnicas: contendo apenas

orégano, sem aditivos e corantes. Somente as folhas

desidratadas e sem sujidades. Data de fabricação do

produto: de no máximo 30 (trinta) dias da data de

autorização de fornecimento expedida pela Prefeitura. Prazo

de validade: de no mínimo 5 meses. Embalagem de 50g.

un 48,00  

apti

0,0000

3,80    182,40   

72

Polvilho Azedo - Características técnicas: fabricado a partir

de matérias primas sãs e limpas. Produto livre de parasitas,

larvas e detritos animais e vegetais. A embalagem deverá

conter externamente os dados de identificação,

procedência, informações nutricionais, número de lote,

quantidade do produto. Pacote de polietileno, atóxico e

resistente. Data de fabricação do produto: de no máximo 30

dias da data de autorização de fornecimento expedida pela

Prefeitura. Prazo de validade: de no mínimo 5 meses

Pacotes de 1 Kg.

un 108,00  

vó tila

0,0000

8,74    943,92   

75

Sal Marinho Iodado Moído- Características técnicas:

embalagem primária: sacos de polietileno transparente,

atóxico, pacotes de 1 Kg. Com umidade máxima de 0,2 %.

Data de fabricação do produto: de no máximo 30 dias da

data de autorização de fornecimento expedida pela

Prefeitura. Prazo de validade: de no mínimo 5 (doze) meses.

Kg

kg 108,00  

miramar

0,0000

2,90    313,20   

78

Suco de Uva Integral - Características técnicas: suco

integral de uva, sem adição de água, conservantes e

corantes. Embalagens plásticas contendo data de

fabricação e validade. Unidade:  Galão de     5 Lt

un 360,00  

suq

0,0000

37,30    13.428,00   
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Vinagre de Maçã- Características técnicas : de maçã,

deverá atender a legislação de alimentos em vigor,

observando as boas práticas de manufaturas. Data de

fabricação do produto: de no máximo 30 dias da data de

autorização de fornecimento expedida pela Prefeitura.

Embalagem de 900ml

un 48,00  

hening

0,0000

4,60    220,80   

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

64.411,68   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

12989

-
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18

Bebida Láctea - Características técnicas: Bebida Láctea

resultante da mistura do leite (in natura, pasteurizado,

esterilizado, UHT, reconstituído, concentrado, em pó,

integral, semidesnatado ou parcialmente desnatado e

desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e em pó)

adicionado ou não de produto(s) ou substância(s)

alimentícia(s), leite(s) fermentado(s), fermentos lácteos

selecionados e outros produtos lácteos. A base Láctea

representa pelo menos 51% massa/massa (m/m) do total de

ingredientes do produto. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, número de lote, quantidade do

produto. Data de fabricação do produto: de no máximo 10

dias da data de autorização de fornecimento expedida pela

Prefeitura. Sabor: Morango. Sacos de 900 ml.

un 828,00  

HOLÂNDES

0,0000

4,98    4.123,44   

27

Carne Bovina Moída - Características técnicas: Paleta ou

músculo, congelada, de segunda, limpa, sem nervos, sem

tendões, sem aponervoses e sem gorduras, com

características organolépticas (cor, sabor e odor

característicos). Apresentar Certificado de Inspeção

Estadual ou Federal. Embalagem: embalada à vácuo, em

pacotes de 01 kg, devidamente identificadas com etiquetas

impressas eletronicamente de acordo com a legislação

vigente e especificação de prazo de validade. A entrega

deve seguir as normas de inspeção sanitárias: congeladas a

-18ºC em veículos e caixas próprias para transporte.

Unidade: Kg

kg 384,00  

MM

0,0000

27,65    10.617,60   

28

Carne Bovina Patinho Picada - Características técnicas:

Patinho de segunda, picada em cubos pequenos, limpa,

sem nervos, sem tendões, sem aponervoses e sem

gorduras, com características organolépticas (cor, sabor e

odor característicos). Apresentar Certificado de Inspeção

Estadual ou Federal. Embalagem: embalada à vácuo, em

pacotes de 01 kg, devidamente identificadas com etiquetas

impressas eletronicamente de acordo com a legislação

vigente e especificação de prazo de validade. A entrega

deve seguir as normas de inspeção sanitárias: congeladas a

-18ºC em veículos e caixas próprias para transporte.

Unidade: Kg

kg 360,00  

MM

0,0000

31,64    11.390,40   

29

Carne de Frango - Coxa e Sobrecoxa Sem Osso -

Característica técnicas: congelada, in natura. A ave deve ter

contornos definidos, firmes e sem manchas, pele aderente.

Com aspecto, cor e cheiro característicos. Não deve

apresentar sujidades, penas e carcaça. Livre de parasitas,

micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: deve

estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01

kg. Na embalagem deve conter as seguintes informações:

identificação da empresa, peso, data de processamento e

data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de

inspeção estadual ou federal. Prazo de validade mínimo 03

meses a contar a partir da data de entrega. Apresentar em

anexo a proposta, documentos que comprovem a inspeção

sanitária dos produtos fornecidos de acordo com a

legislação vigente. Kg

kg 408,00  

AVE SERRA

0,0000

14,78    6.030,24   

30

Carne de Frango Moída- Características técnicas: Cortes de

frango, sem osso, sem pele congelado e desfiado.

Embalagem;  plástica individual, transparente e resistente,

com devida identificação do fabricante, data de validade não

inferior a 3 meses (90 dias), registro no órgão competente.

A entrega deve seguir as normas de inspeção sanitárias:

congeladas a -18ºC em veículos e caixas próprias para

transporte. Unidade: Kg.

kg 360,00  

AVE SERRA

0,0000

15,02    5.407,20   

31

Carne de Frango - Peito - Características técnicas: com

carcaça, congelada, com contornos definidos, firmes e sem

manchas, peças lisas e coloração clara e sem odores.

Embalagem original de polietileno com rótulo, com peso

mínimo aproximado de um quilo. Especificar prazo de

validade e o peso de cada peça. A entrega deve seguir as

normas de inspeção sanitárias: congeladas a -18ºC em

veículos e caixas próprias para transporte. Unidade: Kg.

kg 840,00  

AVE SERRA

0,0000

13,54    11.373,60   
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50

Iogurte Natural - Características técnicas: iogurte integral

sem sabor. Contendo leite pasteurizado integral e cultura

láctea  Deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou

Agricultura. Deverá ser transportado em carros fechados

refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas (até

5ºc ou de acordo com o fabricante) e adequadas,

respeitando a características do produto. De modo que as

embalagens não se apresente estufadas ou alteradas. A

embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, informações nutricionais, número

de lote, quantidade do produto. Data de fabricação do

produto: de no máximo 10 dias da data de autorização de

fornecimento expedida pela Prefeitura. Deve ser entregue

envolto em sacos plásticos transparentes com capacidade

máxima de 10 litros, respeitando a temperatura de 0ºC - 5ºC

em veículo e caixas de carregamento próprias. Sacos de 1

L.

un 648,00  

HOLÂNDES

0,0000

8,64    5.598,72   

71

Polpa de Fruta Congelada - Características técnicas:  polpa

de fruta concentrada, congelada, nos sabores: manga,

abacaxi e pêssego. Data de fabricação do produto: de no

máximo 30 dias da data de autorização de fornecimento

expedida pela Prefeitura. Obedecer a legislação vigente dos

alimentos. Embalagem: Sacos de polietileno de 100g.

un 1.200,00  

VITAFRUT

0,0000

5,39    6.468,00   

77

Suco de Laranja Integral- Características técnicas: suco

integral de laranja, sem adição de água, conservantes e

corantes. Embalagens plásticas contendo data de

fabricação e validade. Unidade: Galão de 5 Lt

un 360,00  

SUQ

0,0000

25,90    9.324,00   

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

70.333,20   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

13576

-

PANIFICADORA ODIMAR LTDA                          

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

67

Pão Caseiro de Milho Fatiado - Características técnicas: pão

caseiro com farinha de milho. O pão deve apresentar duas

crostas, uma interior e outra mais consistente, bem aderente

ao miolo. O miolo deve ser poroso, leve homogêneo,

elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimido e não

deve apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou

avermelhados. Cor: A parte externa deve ser amarelada,

amarelo-pardacenta, ou de acordo com o tipo; o miolo deve

ser de cor branca, branco-parda ou de acordo com o tipo.

Embalados em sacos plásticos transparentes, resistentes,

com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor

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

Data de fabricação de no mínimo 2 dias da entrega.

Embalagens de 400g.

un 444,00  

MARCA

PRÓPRIA

0,0000

6,39    2.837,16   

68

Pão de Leite Fatiado - Características técnicas: farinha de

trigo, leite, açúcar, gordura vegetal, sal, fermento biológico.

Embalagem própria para o alimento, constando

ingredientes, data de fabricação e validade, e dados do

fornecedor. Embalagem plástica de 400 g

un 480,00  

MARCA

PRÓPRIA

0,0000

5,39    2.587,20   

69

Pão Francês: Características técnicas: pão francês, unidade

de 50 g, fresco, macio, sem presença de sujidades, feito no

dia da entrega, em condições técnicas e higiênico-sanitárias

adequada. Não deve ser embalado quente. Embalagem

plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com

ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de

fabricação, validade e registro no SIM ou SIF. Unidade

média de 50 g.

un 7.320,00  

MARCA

PRÓPRIA

0,0000

0,55    4.026,00   

70

Pão Integral Fatiado - Características técnicas: com teor de

fibras entre 3 e 5 % por cento, isento de açúcar. Composto

de farinha de trigo com no máximo 20% de farinha integral,

água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas

em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de

forma que o produto seja entregue íntegro. Embalagem

própria para o alimento, constando ingredientes, data de

fabricação e validade, e dados do fornecedor. Embalagem

plástica de 400g.

un 516,00  

MARCA

PRÓPRIA

0,0000

4,89    2.523,24   

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

11.973,60   

_________________________

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

204.414,48   
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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.

 CLÁUDIA REGINA GREGOL RUDNICK

MARCILÉIA GOEDERT

DORALÍCIA FURTADO DA ROSA

Rancho Queimado,  21  de  Fevereiro  de  2020

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

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

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

CLAUDINÉIA FERREIRA DA SILVA - ................................................................. - Representante

JULIANO JAIRO MELO - ................................................................. - Representante

ROBSON NATANAEL CHIQUIO - ................................................................. - Representante

- ................................................................. - Representante

JOSÉ JACINTO MARTINS FILHO - ................................................................. - Representante

THIAGO SIMÃO WEISS - ................................................................. - Representante

MARCOS ANTÔNIO KRETZER - ................................................................. - Representante

LUIZ FERNANDO SEBOLD - ................................................................. - Representante


