PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2018 - PR

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
CNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

48/2018
18/05/2018
Folha: 1/20

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, VOLNEI ANTONIO SCHMIDT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio,
resolve:
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a)
b)
c)
d)
e)

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Objeto da Licitação

48/2018
21/2018-PR
PREGÃO PRESENCIAL
06/06/2018

aquisição de gêneros alimentícios com entrega parcelada destinado as atividades do programa de
alimentação escolar da Creche Municipal Danilo João Cason, e Nucleos Educacionais, para o exercício de
2018, conforme anexos do Edital.

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):Unid.

Quantidade Descto (%)

(em Reais R$)

Preço Unitário

Total do Item

4,49

1.796,00

LOTE: 1
SABISA-COMÉRCIO E REPRESENTACÕES LTDA (6013)
1 Biscoito doce maria, ingredientes: farinha de trigo enriquecida
PCT
com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal, soro de
leite, açúcar invertido, cacau, amido, sal, fermentos químicos:
bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, estabilizante
lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido lático, não
contendo glúten, com valor nutricional para porção de 30g de
aproximadamente: 25g de carboidrato, 2,3g de proteína e 2,8g de
gorduras totais, acondicionado em embalagem plástica (dupla) de
polipropileno original do fabricante, sem corantes artificiais. O
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos, livre de umidade,
fragmentos estranhos e em perfeito estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, embalagem
primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de
370 gramas na embalagem deverá constar informações do
fabricante, especificação do produto, prazo de validade e lote,
produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Marca: CASAREDO

Ipumirim, 6 de Junho de 2018.

400,00

0,0000

---------------------------------------------------------------------VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL
---------------------------------------------------------------------Volnei Antonio Schmidt- Prefeito de Ipumirim

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2018 - PR

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
CNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
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Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

48/2018
18/05/2018
Folha: 2/20

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
LOTE: 1
SABISA-COMÉRCIO E REPRESENTACÕES LTDA (6013)
2 Biscoito doce sabor leite, ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura
vegetal hidrogenada, soro de leite em pó, açúcar invertido, fubá
de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, sal, fermentos
químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio,
estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido
lático, não contendo glúten, com valor nutricional para porção de
30g: 25g de carboidrato, 2,2g de proteína, 3,8g de gorduras
totais, menos que 1,65g de gordura saturada e menos que
150mg de sódio, acondicionado em embalagem plástica de
polipropileno original do fabricante, sem corantes artificiais. O
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos, livre de umidade,
fragmentos estranhos e em perfeito estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, embalagem
primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de
370g, na embalagem deverá constar informações do fabricante,
especificação do produto, prazo de validade e lote, produto isento
de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca:
CASAREDO
3 Biscoito doce tipo "maisena", aromatizado artificialmente,
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
(vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido, açúcar
invertido, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, sal,
fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de
amônio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, acidulante
ácido lático, não contendo glúten, com valor nutricional para
porção de 30g: 23g de carboidrato, 2,2g de proteína, 3g de
gorduras totais e menos que 1,65g de gordura saturada e menos
que 150mg de sódio, acondicionado em embalagem plástica de
polipropileno original do fabricante, sem corantes artificiais. O
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos, livre de umidade,
fragmentos estranhos e em perfeito estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, embalagem
primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de
370g, na embalagem deverá constar informações do fabricante,
especificação do produto, prazo de validade e lote, produto isento
de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca:
CASAREDO

Ipumirim, 6 de Junho de 2018.

UN

300,00

0,0000

5,50

1.650,00

UN

300,00

0,0000

5,99

1.797,00

---------------------------------------------------------------------VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL
---------------------------------------------------------------------Volnei Antonio Schmidt- Prefeito de Ipumirim
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Processo Administrativo:
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Folha: 3/20

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
LOTE: 1
SABISA-COMÉRCIO E REPRESENTACÕES LTDA (6013)
4 Bolacha Salgada tipo "água e sal", consistência crocante, sem
UN
corantes artificiais, acondicionada em embalagem plástica de
polipropileno original do fabricante, ingredientes: farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura
vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina
de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato
de amônio, acidulante ácido lático, contém glúten, valor
nutricional na porção de 100g de aproximadamente: mínimo de
70g de carboidrato, 10g de proteína, 12,5g de gorduras totais,
menos que 5,5g de gordura saturada e 500mg de sódio. O
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos, livre de umidade,
fragmentos estranhos e em perfeito estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, embalagem
primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de
370g, na embalagem deverá constar informações do fabricante,
especificação do produto, prazo de validade e lote, produto isento
de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção - Marca: CASAREDO
5 Bolacha Salgada Integral, consistência crocante, sem corantes
PCT
artificiais, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno
original do fabricante, ingredientes: farinha de trigo fortificada com
ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
açúcar invertido, fibra de trigo, extrato de malte, fosfato
monocálcico, glicose, soro de leite, sal, estabilizante lecitina de
soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de
amônio, acidulante ácido lático, contém glúten, valor nutricional
na porção de 30g de aproximadamente: mínimo de 22g de
carboidrato, 3g de proteína e 4,5g de gorduras totais. O biscoito
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, parasitos, livre de umidade,
fragmentos estranhos e em perfeito estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, embalagem
primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de
400 a 500g, na embalagem deverá constar informações do
fabricante, especificação do produto, prazo de validade e lote,
produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Marca: CASAREDO

300,00

0,0000

5,99

1.797,00

200,00

0,0000

5,99

1.198,00

Total do Fornecedor:

8.238,00

LOTE: 2
SABISA-COMÉRCIO E REPRESENTACÕES LTDA (6013)
6 Banha, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno

resistente, com data de validade e fabricação, isento de produtos
estranhos, odor característico ao produto, registro no Ministério
da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE). - Marca: FRIMESA

Ipumirim, 6 de Junho de 2018.

KG

70,00

0,0000

7,50

---------------------------------------------------------------------VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL
---------------------------------------------------------------------Volnei Antonio Schmidt- Prefeito de Ipumirim

525,00
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Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

48/2018
18/05/2018
Folha: 4/20

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
LOTE: 2
SABISA-COMÉRCIO E REPRESENTACÕES LTDA (6013)
7 Carne Bovina em cubos tipo patinho ou coxão mole, congelada,
aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância contaminante
que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter
no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e ossos, e
conter no máximo 3% de aponevroses (nervos), acondicionada
em embalagem plástica de polipropileno, resistente e
transparente, de 1Kg, na embalagem deverá constar informações
do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e
prazo de validade de 4 meses, registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE). - Marca: ABAT. LOSS
8 Carne Bovina Moída magra, de 2ª qualidade (patinho ou coxão
mole), congelada, aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta
de cartilagens e ossos, e conter no máximo 3% de aponevroses
(nervos), acondicionada em embalagem plástica de polipropileno,
resistente e transparente, de 1Kg, na embalagem deverá constar
informações do fabricante, especificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade de 3 meses, registro no Ministério
da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE). - Marca: ABAT. LOSS
9 Carne Bovina tipo músculo com osso, de 1ª qualidade,
congelada, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
acondicionada em embalagem plástica de polipropileno,
resistente e transparente, de 1Kg, na embalagem deverá constar
informações do fabricante, especificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade de 3 meses, registro no Ministério
da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE). - Marca: ABAT. LOSS
10 Carne de Frango tipo coxa e sobrecoxa, congelada, com adição
de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida e
nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas ou
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, acondicionada em embalagem plástica de
polipropileno, resistente e transparente, de 1Kg, na embalagem
deverá constar informações do fabricante, especificação do
produto, data de fabricação e prazo de validade de 4 meses,
registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal
(SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca: AURORA
11 Carne de Peixe tipo filé de tilápia, congelado, com adição de
água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, acondicionada em embalagem plástica de
polipropileno, resistente e transparente, de 400 gramas, na
embalagem deverá constar informações do fabricante,
especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade
mínima de 2 meses na entrega, registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE). - Marca: PESCADOS PINHAL

Ipumirim, 6 de Junho de 2018.

KG

400,00

0,0000

22,00

8.800,00

KG

500,00

0,0000

14,50

7.250,00

KG

200,00

0,0000

12,00

2.400,00

KG

200,00

0,0000

5,70

1.140,00

UN

90,00

0,0000

15,80

1.422,00

---------------------------------------------------------------------VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL
---------------------------------------------------------------------Volnei Antonio Schmidt- Prefeito de Ipumirim

PREGÃO PRESENCIAL
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Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

48/2018
18/05/2018
Folha: 5/20

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
LOTE: 2
SABISA-COMÉRCIO E REPRESENTACÕES LTDA (6013)
12 Carne Suína (iscas), congelada, aspecto próprio, não amolecida
e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas ou
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, devendo conter no máximo 10% de gordura,
ser isenta de cartilagens e ossos, e conter no máximo 3% de
aponevroses (nervos), acondicionada em embalagem plástica de
polipropileno, resistente e transparente, de 2Kg, na embalagem
deverá constar informações do fabricante, especificação do
produto, data de fabricação e prazo de validade de 4 meses,
registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal
(SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca:
FRIGOLASTE
29 Lingüíça mista tipo toscana, congelada, com aspecto
característico, cor própria sem manchas pardacentas ou
esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo
de no máximo 3%, acondicionada em embalagem plástica de
polipropileno, resistente e transparente de 800 gramas, com
especificações do produto, informações do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade, registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE). - Marca: AFRIB
80 carne de frango moída - Marca: AURORA
81 Coxinha da asa de frango, pct 01 kg - Marca: AURORA
82 File de peito de frango, pct 01 kg - Marca: SADIA
87 Moela de frango - Marca: SADIA
88 Figado bovino - Marca: FRIGOLASTE

KG

300,00

0,0000

16,00

4.800,00

UN

40,00

0,0000

12,70

508,00

KG
KG
KG
KG
KG

300,00
200,00
200,00
50,00
50,00

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

14,70
11,00
11,00
7,85
7,50

4.410,00
2.200,00
2.200,00
392,50
375,00

PCT

30,00

0,0000

3,45

Total do Fornecedor:

36.422,50

LOTE: 3
SABISA-COMÉRCIO E REPRESENTACÕES LTDA (6013)
13 Amido de Milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a

partir de matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias
terrosas e parasitos, não podendo estar úmido, fermentado ou
rançoso, deve estar sob a forma de pó e produzir ligeira
crepitação quando comprimido entre os dedos, umidade máxima
de 14%, acidez de 2,5%, mínimo de 84% de amido e resíduo
mineral fixo de 0,2%, não contendo glúten, com valor nutricional
para porção de 100g de aproximadamente: 87,6g de carboidrato,
0,3g de proteína e 0g de lipídio, acondicionado em embalagem
plástica de polietileno leitoso de 500g, original do fabricante, com
especificações do produto, informações do fabricante, prazo de
validade, embalagens de 500 grs cada produto isento de registro
no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF)
ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca: APTI

Ipumirim, 6 de Junho de 2018.

---------------------------------------------------------------------VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL
---------------------------------------------------------------------Volnei Antonio Schmidt- Prefeito de Ipumirim

103,50
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Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
LOTE: 3
SABISA-COMÉRCIO E REPRESENTACÕES LTDA (6013)
14 Arroz , classe longo fino, parbonizado, tipo 1, subgrupo
PCT
parboilizado, acondicionado em embalagem plástica de
polipropileno original do fabricante, resistente e transparente, com
5 Kg, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre
de umidade e fragmentos estranhos, deve ser de procedência
nacional e ser de safra corrente, produto isento de registro no
Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço de Inspeção Estadual (SIE), informações do fabricante,
especificação do produto, data de validade e lote, estampados
na embalagem, sem glúten, contendo no mínimo 90% de grãos
inteiros com no máximo 14% de umidade e com valor nutricional
para porção de 100g de aproximadamente: 32,3g de
carboidratos, 2,3g de proteínas e 2,9 de gorduras totais. Com
rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do
peso anterior a cocção, devendo também apresentar coloração
branca, grãos íntegros e soltos após o cozimento - Marca:
SAFRA
15 ARROZ LONGO FINO, POLIDO TIPO 1 DE PROCEDÊNCIA
KG
NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO, DE
ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS.
EMBALADO EM PACOTES DE 1 KG PLÃSTICOS ATÓXICO
GRÃOS SELECIONADOS ELETRONICAMENTE NÃO SENDO
NECESSÁRIO LAVAR PARA SUA PREPARAÇÃO. PRODUTO
SEM ADIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, NA ENTREGA COM
PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 04 MESES. O PRODUTO
DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE
CLASSIFICAÇÃO. - Marca: SAFRA
16 Aveia em flocos finos, produto resultante da moagem de grãos de PCT
aveia após limpeza e classificação, com valor nutricional para
porção de 100g de aproximadamente: 13,5g de proteína, 4,8g de
lipídio e 68,4g de carboidrato, acondicionada em embalagem
plástica de polipropileno, resistente e transparente de 500g,
original do fabricante, com especificações do produto,
informações sobre o fabricante, prazo de validade e lote, produto
isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Marca: APTI
17 Farinha láctea enriquecida com ferro e 11 vitaminas, com sabor
UN
natural, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas, minerais, sal
e aromatizantes, contendo glúten com valor nutricional para
porção de 100g de aproximadamente: 65g de carboidrato, 13,5g
de proteína e 7,8g de lipídio, acondicionado em embalagem
aluminizada ou plástica de polietileno leitoso, de 500g ou em
latas de 300g, original do fabricante, com especificações do
produto, informações do fabricante, prazo de validade e lote,
registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal
(SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca: NESTLE
18 agua de coco- caixa 01 litro - Marca: MAIS COCO
UN

Ipumirim, 6 de Junho de 2018.
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0,0000

12,00

2.400,00

120,00

0,0000

2,50

300,00

10,00

0,0000

6,20

62,00

30,00

0,0000

9,55

286,50

100,00

0,0000

7,50

750,00

---------------------------------------------------------------------VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL
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19 Farinha de Trigo especial, tipo 1, contendo glúten, produto obtido PCT
a partir de cereal limpo desgerminado, são, isento de matéria
terrosa e em perfeito estado de conservação, não poderá estar
úmida, fermentada ou rançosa, deve ter aspecto de pó fino, cor
branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios, com
uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de
0,68%, com no mínimo 6% de glúten seco, com valor nutricional
para porção de 100g de aproximadamente: 56,7g de carboidrato,
14,5g de proteína e 2,8g de lipídio acondicionada em embalagem
de papel de 5Kg, original do fabricante, com especificações do
produto, informações do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 4 meses, enriquecida com ferro e ácido
fólico, produto isento de registro no Ministério da Agricultura Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção
Estadual (SIE). - Marca: MARIA INÊS
20 Farinha de Trigo integral, produto obtido a partir de cereal
PCT
integral, são, isento de matéria terrosa e em perfeito estado de
conservação, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa,
cheiro e sabor próprios, com valor nutricional para porção de
100g de aproximadamente: 71g de carboidrato, 12g de proteína e
3g de lipídio acondicionada em embalagem de papel de 1Kg,
original do fabricante, com especificações do produto,
informações do fabricante, prazo de validade de no mínimo 4
meses e lote, produto isento de registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE). - Marca: MARTELLI
21 Farelo de Trigo ou Fibra de Trigo acondicionado em embalagens
UN
Plástica de 200 gramas, em polipropileno original do fabricante
resistente e transparente, isento de matérias teroosa, pedras,
fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos,
informações do fabricante, com validade mínima de 6 meses e
lote estampado na embalagen, valor nutricional aproximado por
porção de 10 g, 2,2g de carboidrato,1,6g de proteína e 0g de
gordura. - Marca: VITÃO
22 Feijão preto, tipo 1, novo, de 1ª qualidade, constituído de no
KG
mínimo 90 a 98% de grãos inteiros e íntegros, sem a presença de
grãos mofados e/ou cartuchos, na cor característica e variedade
correspondente de tamanho e formato naturais, maduros, limpos
e secos, não contendo glúten, com valor nutricional para porção
de 100g de aproximadamente: 12,2g de carboidrato, 0g de
proteína e 0,3g de lipídio, acondicionado em embalagem plástica
de polipropileno, transparente, resistente, de 1Kg, original do
fabricante, com especificações do produto, informações do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 6
meses e lote, produto isento de registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE). - Marca: VICENZI
23 Fubá de milho amarelo, enriquecido com ferro e ácido fólico,
KG
produto obtido pela moagem do grão de milho, desgerminado ou
não, deverá ser fabricadas a partir de matérias primas sãs,
limpas, isentas de matérias terrosas, pedras, fungos ou parasitas,
não poderá estar úmido ou rançoso, com umidade máxima de
15%, com acidez máxima de 5%, com no mínimo 7% de proteína,
com rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais
do peso anterior a cocção, ingredientes: fubá, ferro e ácido fólico,
com valor nutricional para porção de 100g de aproximadamente:
77,2g de carboidrato, 9,6g de proteína e 2g de lipídio,
acondicionado em embalagem plástica de polipropileno, original
do fabricante, resistente, pacotes de 01 Kg, com informações do
fabricante, especificações do produto, prazo de validade e lote,
produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Marca: COOPERMIRIM
Ipumirim, 6 de Junho de 2018.
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24 Lentilha, tipo 1, classe graúda, nova, de 1ª qualidade, sem grãos
mofados e/ou cartuchos, não contendo glúten, com valor
nutricional para porção de 100g de aproximadamente: 60,7g de
carboidrato, 23,7g de proteína e 1,3g de lipídio, acondicionada
em embalagem plástica de polipropileno, resistente e
transparente de 500g, original do fabricante, com especificações
do produto, informações do fabricante, prazo de validade e lote,
produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Marca: KANTY
25 Milho para pipoca, classe amarelo, grupo duro, tipo 1, preparados
com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas,
parasitos, detritos animais ou vegetais, com no máximo 15% de
umidade, não contendo glúten, com valor nutricional para porção
de 100g de aproximadamente: 27,8g de carboidrato, 3,3g de
proteína e 0,8g de lipídio, acondicionada em embalagem plástica
de polipropileno resistente e transparente, original do fabricante,
de 500g, original do fabricante, na embalagem deverá constar
informações do fabricante, especificação do produto, prazo de
validade e lote, produto isento de registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE). - Marca: KANTY
26 Polvilho Azedo, deve ser fabricado a partir de matérias primas
sãs, limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos, não poderá
estar úmido, fermentado ou rançoso, não contendo glúten,
acondicionado em plástica de polipropileno ou polietileno leitoso
de 500g, original do fabricante, com especificações do produto,
informações do fabricante, prazo de validade e lote, produto
isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Marca: PRATA
27 Polvilho Doce, deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs,
limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos, não poderá estar
úmido, fermentado ou rançoso, não contendo glúten,
acondicionado em plástica de polipropileno ou polietileno leitoso
de 500g, original do fabricante, com especificações do produto,
informações do fabricante, prazo de validade e lote, produto
isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Marca: PRATA
28 Sagu, tipo 1, grupo tapioca, subgrupo sagu artificial, preparado
com matéria prima sã, limpa, isenta de matéria terrosa, parasito,
detrito animai ou vegetai, com no máximo 15% de umidade, não
contendo glúten, com valor nutricional para porção de 100g de
aproximadamente: 86,4g de carboidrato, 0,6g de proteína e 0,2g
de lipídio, acondicionada em embalagem plástica de
polipropileno resistente e transparente, original do fabricante, de
500g, na embalagem deverá constar informações do fabricante,
especificação do produto, prazo de validade e lote, produto isento
de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca:
CAROL

Ipumirim, 6 de Junho de 2018.
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33 Doce Cremoso de Frutas tipo "Geléia", com polpa de fruta
UN
natural, deverá ser fabricado com matérias primas sãs, limpas,
isentas de matéria terrosa, parasitas, e em perfeito estado de
conservação, não poderá conter substância estranhas à sua
composição normal, será tolerada a adição de aromatizantes
naturais, será proibido adicionar ao doce de frutas corantes
artificiais e aromatizantes, ingredientes: polpa de fruta, açúcar,
geleificante, acidulante pectina cítrica, ácido láctico, sorbato de
potássio, não contendo glúten, com valor nutricional para porção
de 100g de aproximadamente: 61,6g de carboidrato, 0,1g de
proteína e 0,1g de lipídio, acondicionado em embalagem plástica
atóxica de 900g, á 01 kg. original do fabricante, com
especificações do produto, informações do fabricante, prazo de
validade de no mínimo 12 meses e lote, produto isento de registro
no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF)
ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca: OLIVEIRA
34 Extrato de Tomate simples concentrado, com no mínimo 20% de
LT
substância seca e de 18 a 20% de brix, com no mínimo 1% de
carboidrato e 5% de sódio por porção, deverá ser preparado com
frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e semente, o produto
deverá estar isento de fermentação e não indicar processamento
defeituoso, ingredientes: tomate, açúcar e sal, não contendo
glúten, com valor nutricional para porção de 100g de
aproximadamente: 8,9g de carboidrato, 1,7g de proteína e 0,2g
de lipídio, e menos de 500 mg de Sódio em embalagem tetra pak
de 340 gramas, original do fabricante, sem aditivos ou
conservantes, na embalagem devem constar as especificações
do produto, informações do fabricante, prazo de validade e lote,
produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Marca: FUGINI
35 Óleo de Soja refinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico
UN
adequado como degomagem, neutralização, clarificação,
frigorificação e não de desodorização, não contendo glúten,
acondicionado em embalagem pet de 900ml, original do
fabricante, com prazo de validade e lote, especificações do
produto e informações do fabricante, produto isento de registro no
Ministério da Agricultura -Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca: SOYA
36 Gelatina incolor sem sabor sache c/02 unidades 12gr - Marca:
UN
NEILAR
39 Leite Condensado, acondicionado em caixinha, aluminizada por
CX
dentro, de 300g, com prazo de validade, data de fabricação,
especificações do produto, registro no Ministério da Agricultura Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção
Estadual (SIE). - Marca: FRIMESA
125 arroz intergral pacote de 01 kg - Marca: KIARROZ
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30 Mortadela de carne de frango, magra, com aspecto, cor, cheiro e
UN
sabor próprios, de 1ª qualidade, sem manchas esverdeadas, com
ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
ingredientes: carne mecanicamente separada de aves, gordura
de frango, carne de frango, água, amido, sal, proteína texturizada
de soja, açúcar, condimentos naturais, pimenta branca,
estabilizante tripolifosfato de sódio, conservadores: nitrito e nitrato
de sódio, corante natural carmim, realçador de sabor glutamato
monossódico e antioxidante eritorbato de sódio, com valor
nutricional para porção de 40g de aproximadamente: 2,5g de
carboidrato, 4,8g de proteína e 6,5g de lipídio, acondicionado em
embalagem plástica de 500 g, atóxica, resistente, na embalagem
deverá constar especificações do produto, data de fabricação e
prazo de validade de 1 mês, registro no Ministério da Agricultura Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção
Estadual (SIE). - Marca: EXCELCIOR
31 Presunto de carne de frango ou suína, magro, fatiado cozido, com PCT
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, não amolecido e nem
pegajoso, sem manchas esverdeadas, com ausência de
sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substancia contaminante
que possa altera - lá ou encobrir alguma alteração, ingredientes:
carne de ave ou suína, água, amido, sal, lactato de sódio,
proteína isolada de soja, açúcar, estabilizante tripolifosfato de
sódio, aromatizante aromas naturais, conservadores nitrito e
nitrato de sódio, antioxidante eritorbato de potássio, não contendo
glúten, com valor nutricional por porção de 40g: 1g de
carboidrato, 8g de proteína e 1 g de gorduras totais,
acondicionada em embalagem plástica de 200 gramas, na
embalagem deveram constar informações do fabricante,
especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade
de 1 meses, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Marca: FRIMESA/AURORA
32 Salsicha de carne bovina ou suína tipo "hot dog", congelada, com
UN
no máximo 2% de amido, com aspecto característico, cor própria
sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio,
com adição de água ou gelo de no máximo 10%, ingredientes:
carne mecanicamente separada de frango, gordura suína, carne
suína, água, carne de peru, proteína isolada de soja, fécula de
mandioca, sal, maltodextrina, condimentos naturais, pimenta
preta, regulador de acidez lactato de sódio, estabilizantes:
tripolifosfato de sódio, polifosfato de sódio e pirofosfato ácido de
sódio, aromas: fumaça, natural de pimenta branca, naturais e
idênticos aos naturais de pimentas da Jamaica e preta, realçador
de sabor glutamato monossódico, antioxidantes eritorbato de
sódio, conservador nitrito de sódio, corante urucum, não
contendo glúten, com valor nutricional para porção de 50g: 1,5g
de carboidrato, 6,3g de proteína e 1,3g de gorduras totais,
acondicionadas em embalagem plástica de polipropileno,
resistente e transparente de 800 gramas, com especificações do
produto, informações do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e lote, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Marca: EXCELCIOR

Ipumirim, 6 de Junho de 2018.
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37 Iogurte parcialmente desnatado com polpa e sucos de fruta,
sabor variado, de consistência pastosa, produto obtido através da
fermentação do leite, açúcar, fermento lácteo, corante e aroma
artificiais, isento de contaminações, sujidades, corpos estranhos,
o rótulo deverá estar de acordo com e legislação vigente,
acondicionado em embalagem plástica de polietileno leitoso, de
900g cada, original do fabricante, com especificações do produto,
informações do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
de 1 mês e lote, produto isento de registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE). - Marca: TIROL
38 Iogurte de leite padronizado reconstituído, açúcar, água, creme
de leite, polpa de frutas, fosfato tricálcico, amido modificado,
vitaminas (A, B1, B2, B6, D), lactato de ferro, cloreto de cálcio,
fermentos lácteos enzima protease, espessantes goma jataí e
goma xantana, corante natural cochonila, acidulante ácido cítrico,
aromatizante e conservador sorbato de potássio, não contendo
glúten, com valor nutricional para porção de aproximadamente
45g: 8,6g de carboidrato, 2,8g de proteína, 1,4g de lipídio, menos
que 2,4g de gordura saturada e menos que 225mg de sódio,
acondicionado em embalagem plástica de polipropileno
resistente, tipo bandeja c/ 08 unidades, de 360 gramas, com
prazo de validade mínima de 1 mês a partir da entrega,
especificações do produto, informações do fabricante, registro no
Ministério da Saúde. - Marca: TIROL
40 Leite de soja em pó, preparado com proteína de soja isolada,
sem lactose, ingredientes: de origem vegetal, rico em vitaminas
A, B12 e D, fósforo e zinco, acondicionado em embalagem
aluminizada ou plástica de polietileno leitoso, de 500g, ou em
latas de 300g, com valor nutricional aproximado por porção de
100g: 37g de carboidrato, 27g de proteína, 0g de lactose e 26g de
lipídio, original do fabricante, com especificações do produto,
informações do fabricante, prazo de validade e lote, registro no
Ministério da Saúde. - Marca: SUPRIASOY/SOYMILKE
41 Leite UHT Integral, ingredientes: leite integral, estabilizante
tripolifosfato de sódio, difosfato de sódio e ortofosfato de sódio,
não contendo glúten, com valor nutricional para porção de 200ml:
9g de carboidrato, 6g de proteína e 6g de gorduras totais,
esterilizado, embalagem tetra pak de 1L, original do fabricante,
composta de 6 camadas de proteção, 1 de polietileno para
proteger a embalagem da umidade externa, 1 de papel que dá
resistência a embalagem, 1 de polietileno para dar aderência às
camadas internas, 1 de alumínio para evitar a passagem de
oxigênio, luz e microorganismos, e por fim 2 camadas de
polietileno que evitam todo e qualquer contato do leite com os
outros materiais internos da embalagem, deve constar na
embalagem a data de fabricação, o prazo de validade e o lote,
com registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca:
TIROL
42 Manteiga, inspecionada e embalada em embalagem de
polipropileno, de 200 gramas, com validade mínima na entrega
de 3 meses. - Marca: TIROL
43 Nata, ingredientes: creme de leite pasteurizado padronizado a
50% de gordura, com informação nutricional para porção de 25g:
0 de carboidrato, 0 de proteína, 13g de lipídio, acondicionado em
embalagem plástica de polipropileno ou plástico resistente (tipo
pote), com prazo de validade, data de fabricação, especificações
do produto, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Marca: TIROL

Ipumirim, 6 de Junho de 2018.
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44 Ovos de Galinha tipo "grande", casca lisa, limpos, não trincados,
com valor nutricional para porção de 100g de aproximadamente:
0,8g de carboidrato, 12,9g de proteína e 11,5g de lipídio,
embalados em dúzias em caixa de papelão ou de plástico
resistente, original do fabricante, na embalagem deve constar as
especificações do produto, informações do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade mínimo de 15 dias, registro no
Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca: ARENDT
45 Queijo tipo Mussarela- embalagens de 150 gramas - Marca:
AURORA
57 agnoline, ingredientes: farinha azeite, ovos,sal, peito de frango e
temperos, embalados em pacotes em perfeito estado de
conservação, com peso liquido de 400 gr o pacote, registro no
ministério da agricultura- serviço de inspeção federal { SIF}
Serviço de Inspeção Estadual [ SIE] - Marca: JOÃO DAS
MASSAS
76 Leite UHT Semidesnatado sem Lactosel, ingredientes: leite
semidesnatado, estabilizante, citrado de sódio,monofosfato e
difosfato de sódio , não contendo glúten, com valor nutricional
para porção de 200ml: 9g de carboidrato, 6g de proteína e 2,4g
de gorduras totais, esterilizado, embalagem tetra pak de 1L,
original do fabricante, composta de 6 camadas de proteção, 1 de
polietileno para proteger a embalagem da umidade externa, 1 de
papel que dá resistência a embalagem, 1 de polietileno para dar
aderência às camadas internas, 1 de alumínio para evitar a
passagem de oxigênio, luz e microorganismos, e por fim 2
camadas de polietileno que evitam todo e qualquer contato do
leite com os outros materiais internos da embalagem, deve
constar na embalagem a data de fabricação, o prazo de validade
e o lote, com registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Marca: AURORA
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367,20

Total do Fornecedor:

24.033,60

LOTE: 5
KATI PÃO LTDA EPP

(6091)

61 Pão Francês, com 50g cada, ingredientes: farinha de trigo

especial, sal, açúcar, fermento e gordura vegetal hidrogenada,
com valor nutricional para porção de 100g de aproximadamente:
57,4g de carboidrato, 9,3g de proteína e 2g de lipídio,
acondicionado em embalagem plástica de polipropileno,
resistente, com especificações do produto, informações sobre o
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, produto isento
de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE) - Marca: Kati
Pão
62 Pão Sovado para cachorro quente, tipo bisnaguinha, com
aproximadamente 50g cada, ingredientes: farinha de trigo
especial, sal, açúcar, fermento e gordura vegetal hidrogenada,
com valor nutricional para porção de 100g de aproximadamente:
57,4g de carboidrato, 9,3g de proteína e 2g de lipídio,
acondicionado em embalagem plástica de polipropileno,
resistente, com especificações do produto, informações sobre o
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, produto isento
de registrono Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE) - Marca: Kati
Pão
79 Pão frances integral - Marca: Kati Pão
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Ipumirim, 6 de Junho de 2018.

4.000,00
13.390,00

---------------------------------------------------------------------VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL
---------------------------------------------------------------------Volnei Antonio Schmidt- Prefeito de Ipumirim

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2018 - PR

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
CNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

48/2018
18/05/2018
Folha: 13/20

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
LOTE: 6
SABISA-COMÉRCIO E REPRESENTACÕES LTDA (6013)
46 Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas,
deverá ser obtido de matérias primas sãs, limpas, isentas de
matérias terrosas, parasitas, detritos animais, cascas de semente
de cacau, ou outros detritos vegetais, aspecto: pó homogêneo,
cor própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio,
com umidade máxima de 3%, ingredientes: açúcar, cacau em pó
solúvel, maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante lecitina
de soja, antioxidante ácido ascórbico, aromatizantes, e não deve
conter glúten, com valor nutricional para a porção de 100g de
aproximadamente: 50,2 g de carboidrato, 19,2g de proteína e
12,7g de lipídio, acondicionado em embalagem de 400 grs
aluminizada, ou metalizada ou plástica de polietileno leitoso,
original do fabricante, com prazo de validade e lote, registro no
Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca: CHOKILAR
47 Amendoim, novo, de 1ª qualidade,descascado acondicionado em
embalagem plástica de polipropileno resistente, de 500gramas,
produto inspecionado. - Marca: CAROL
48 Café granulado solúvel instantâneo, com selo da ABIC, com
tolerância de 1% de impurezas como cascas, paus, etc, com
ausência de larvas, parasitos e substâncias estranhas, não
contendo glúten, acondicionado em embalagem aluminizada de
200g, original do fabricante, com especificações do produto,
informações do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e lote, produto isento de registro no Ministério da Agricultura Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção
Estadual (SIE). - Marca: AMIGO
49 Chá, caixa com 10 unidades de 10g aproximadamente, diversos
sabores, sem a presença de fungos e produtos estranhos ao
mesmo. - Marca: CHILENO
50 Coco ralado,desidratado, não acrescido de açúcar, deverá ser
elaborado com endosperma procedente de frutos sãos e
maduros, não poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso,
deve ter aspecto de fragmentos soltos e de cor branco,
parcialmente desengordurado, ingredientes: polpa de coco
parcialmente desengordurado, desidratado com conservantes,
não contendo glúten, com valor nutricional para porção de 100g
de aproximadamente: 23g de carboidrato, 7,2g de proteína e
64,9g de lipídio, acondicionado em embalagem aluminizada de
500g, original do fabricante, com especificações do produto,
informações do fabricante, prazo de validade e lote, produto
isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Marca: APTI
51 Colorífico vermelho, em pó, fino, homogêneo, obtidos de frutos
maduros de espécimes genuínos, grãos sãos, limpos,
dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isentos de materiais
estranhos e livre de umidade, ingredientes: farinha de milho, óleo
de soja, sal e pasta de urucum, não contendo glúten,
acondicionado em embalagem plástica de 500g, original do
fabricante, com informações do fabricante, especificações do
produto, data de fabricação e prazo de validade. - Marca: CAROL

Ipumirim, 6 de Junho de 2018.
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52 Fermento Químico em pó, produto formado de substâncias
químicas que por influência do calor e/ou umidade produz
desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas
com farinhas, amidos ou féculas, aumentado-lhes o volume e a
porosidade, contendo como ingrediente:amido de milho ou fécula
de mandioca, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato
monocálcico, não contendo glúten, com valor nutricional para
porção de 100g de aproximadamente: 41,6g de carboidrato, 0g
de proteína e 0g de lipídio, acondicionado em embalagem de
250g, original do fabricante, com especificações do produto,
informações do fabricante, prazo de validade e lote, produto
isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE Marca: FLEISCHMANN
53 Mel de Abelha, elaborado a partir do néctar de flores e/ou
exudatos sacarínicos de plantas, isentos de substâncias
estranhas, sujidades, parasitas e corretivos de acidez, não
contendo glúten, com valor nutricional para porção de 100g de
aproximadamente: 78g de carboidrato, 0,2g de proteína e 0g de
lipídio, acondicionado em embalagem plástica atóxica de 1Kg,
original do fabricante, com especificações do produto,
informações do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e lote, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca:
SABOR COLONIAL
54 Melado, obtido do caldo de cana evaporado e concentrado até a
consistência de xarope, com cor, odor, sabor e aspecto
característicos, isento de sujidades, parasitos, larvas,
conservantes químicos, aromatizantes artificiais, ingredientes:
melado de cana, sacarose, glicose, acidulante ácido cítrico, não
contendo glúten, com valor nutricional para porção de 100g de
aproximadamente: 72,6g de carboidrato, 0,5g de proteína e 0,2g
de lipídio, acondicionado em embalagem plástica atóxica de
900g, hermeticamente fechada, original do fabricante, com
especificações do produto, informações do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade, produto isento de registro no
Ministério da Agricultura, Serviço de Inspeção Municipal (SIM) ou
Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca: COELHO
55 Mucilon, sabores variados, com sabor natural, ingredientes:
farinha de arroz, açúcar, amido,, carbonato de cálcio, fosfato de
sódio dibásico, vitaminas ( B1, B6, B12, D, C, E, niacina,
pantotenato de cálcio, ácido fólico), fumarato ferroso e
aromatizante vanilina, contendo glúten com valor nutricional para
porção de 21g de aproximadamente: 18g de carboidrato, 1,2g de
proteína e 0g de lipídio, acondicionado em embalagem
aluminizada ou plástica de polietileno leitoso, de 500g ou em
latas de 300g, original do fabricante, com especificações do
produto, informações do fabricante, prazo de validade e lote,
registro no Ministério da Saúde. - Marca: NESTLÉ
56 Farinha de Rosca, seca, fina, ligeiramente torrada, de cor
amarelada, isenta de sujidades, parasitas e larvas, ingredientes:
farinha de trigo, água, sal e fermento, contendo glúten, com valor
nutricional para porção de 100g de aproximadamente: 73,6g de
carboidrato, 11,4g de proteína e 7,7g de lipídio acondicionada em
embalagem plástica de polipropileno, resistente, de 1Kg, com
especificações do produto, informações do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade, produto isento de registro no
Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca: JAQUEPAN

Ipumirim, 6 de Junho de 2018.
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58 Macarrão tipo cabelo de anjo, massa alimentícia de sêmola com
ovos, ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico (vit. B9), ovos e corantes naturais urucum e cúrcuma,
contém glúten, deverá ser fabricado a partir de matérias primas
sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas, com
no mínimo 0,045g de colesterol por Kg. As massas ao serem
postas na água não deverão turvá-la antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas. Na embalagem não
poderá haver mistura de outros tipos de macarrão, com
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso
anterior a cocção, com valor nutricional para porção de 100g de
aproximadamente: 72g de carboidrato, 12,8g de proteína e 4,6g
de lipídio, acondicionada em embalagem plástica de
polipropileno, resistente e transparente de 500g, original do
fabricante, com especificações do produto, informações do
fabricante, prazo de validade e lote, produto isento de registro no
Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca: RENATA
59 Macarrão tipo parafuso, massa alimentícia de sêmola com ovos,
ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
(vit. B9), ovos e corantes naturais urucum e cúrcuma, contém
glúten, deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs,
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas, com no
mínimo 0,045g de colesterol por Kg. As massas ao serem postas
na água não deverão turvá-la antes da cocção, não podendo
estar fermentadas ou rançosas. Na embalagem não poderá haver
mistura de outros tipos de macarrão. Com rendimento mínimo
após o cozimento de 2 vezes a mais do peso anterior a cocção,
com valor nutricional para porção de 100g de aproximadamente:
72g de carboidrato, 12,8g de proteína e 4,6g de lipídio,
acondicionada em embalagem plástica polipropileno, resistente e
transparente de 500g, original do fabricante, com especificações
do produto, informações do fabricante, prazo de validade e lote,
produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Marca: OGLIARI
60 Macarrão tipo rigatoni, massa alimentícia de sêmola com ovos,
ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
(vit. B9), ovos e corantes naturais urucum e cúrcuma, contém
glúten, deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs,
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas, com no
mínimo 0,045g de colesterol por Kg. As massas ao serem postas
na água não deverão turvá-la antes da cocção, não podendo
estar fermentadas ou rançosas. Na embalagem não poderá haver
mistura de outros tipos de macarrão. Com rendimento mínimo
após o cozimento de 2 vezes a mais do peso anterior a cocção,
com valor nutricional para porção de 100g de aproximadamente:
72g de carboidrato, 12,8g de proteína e 4,6g de lipídio,
acondicionada em embalagem plástica polipropileno, resistente e
transparente de 500g, original do fabricante, com especificações
do produto, informações do fabricante, prazo de validade e lote,
produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Marca: OGLIARI
63 Açúcar de baunilha, ingredientes: açúcar refinado e aroma
idêntico ao natural de baunilha, não contendo glúten,
acondicionado em pote plástico resistente ou pacote plástico de
polipropileno, com validade mínima na entrega de 4 meses. Marca: APTI

Ipumirim, 6 de Junho de 2018.
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64 Açúcar cristal branco de 1ª qualidade, acondicionado em
embalagem plástica de polipropileno transparente e resistente,
original do fabricante, com 5Kg, aspecto granuloso de fino a
médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos
estranhos, contendo aproximadamente 99,3% de carboidrato por
porção, deverá ser de origem vegetal fabricado a partir de
sacarose de cana de açúcar, livre de fermentação, de parasitos e
de detritos animais ou vegetais, não contendo glúten, produto
isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE), na
embalagem deve constar informações do produto, prazo de
validade de no mínimo 12 meses e lote. - Marca: DOCESUCAR
65 Açúcar mascavo, de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem
plástica de polipropileno transparente e resistente, com 1Kg,
isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos
estranhos, contendo aproximadamente 90,6% de carboidrato por
porção, deverá ser fabricado de cana de açúcar, livre de parasitos
e de detritos animais ou vegetais, produto isento de registro no
Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço de Inspeção Estadual (SIE), informações do produto,
data de fabricação, prazo de validade mínimo de 12 meses e lote
estampados na embalagem. - Marca: SCHWEITZER
66 Alho, novo, graúdo, pct, 180 gramas - Marca: GOIS
67 Canela em ramos, sem a presença de fungos, acondicionado em
embalagem plástica de polipropileno de 10 , sem a presença de
sujidades ou produtos estranhos. - Marca: APTI
68 Cravo, sem a presença de fungos, acondicionado em embalagem
plástica de polipropileno de 12 gr, sem a presença de sujidades
ou produtos estranhos. - Marca: CAROL
69 Noz-Moscada, sem a presença de fungos ou substâncias
estranhas ao produto, acondicionado em embalagem plástica de
polipropileno. - Marca: CAROL
70 Orégano, deverá ser constituído por folhas de espécimes
vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada
seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio,
acondicionada em embalagem plástica polipropileno, de
100gramas, com especificações do produto, informações do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. - Marca: APTI
71 Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais
brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com
dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e no máximo 15mg
por Kg de acordo com a Legislação Federal Específica, não
contendo glúten, acondicionado em embalagem plástica de
polipropileno, resistente e transparente de 1Kg, original do
fabricante, com especificações do produto, informações do
fabricante, prazo de validade e lote, produto isento de registro no
Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou
Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca: APOLO
73 Vinagre de Maçã, ingredientes: fermentado acético de maçã
hidratada, sem aditivos essenciais, sem conservantes, não
contendo glúten, com acidez mínima de 4%, acondicionado em
embalagem plástica resistente, de 750 ml, original do fabricante,
com especificações do produto, informações do fabricante, prazo
de validade e lote, registro no Ministério da Agricultura - Serviço
de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
- Marca: KOLLER

Ipumirim, 6 de Junho de 2018.
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74 Vinagre de Vinho Tinto, produto natural, fermentado, acético,
simples, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais
estranhos, contém conservantes, não contendo glúten, livre de
sujidades, material terroso, detritos animais e vegetais,
acondicionado em embalagem plástica resistente, de 750 ml,
original do fabricante, com especificações do produto,
informações do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e lote, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção
Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca:
KOLLER
77 Feijão carioca pct 01 KG - Marca: BONIELLA
78 Azeite de oliva 500ml - Marca: TRADIÇÃO
83 oleo de milho suavit 900 ml - Marca: SALADA
84 massa de arroz pct 500 gramas - Marca: URBANO
85 grao de bico pct 500 gramas - Marca: BONIELLA
86 Ervilha seca quebrada pct 500 gramas - Marca: HIKARI
89 Margarina Cremosa Vegetal com sal, com 50 a 70% de lipídios,
apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos
mesmos, deverão estar isentos de ranço e de outras
características indesejáveis, ingredientes: água, óleos vegetais
líquidos interesterificados, sal, vit. A, leite em pó desnatado
reconstituído, soro de leite em pó reconstituído, estabilizante
mono e diglicerídeos de ácidos graxos e ésteres de poliglicerol
com ácido ricinoleico, conservador benzoato de sódio e sorbato
de potássio, acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de
manteiga e aroma natural de manteiga, antioxidantes BHT, EDTA
e TBHQ e corantes urucum, cúrcuma e beta caroteno sintético
idêntico ao natural, não contendo glúten, com valor nutricional
para porção de 100g de aproximadamente: 0,4g de carboidrato,
0,6g de proteína e 81g de lipídio, menos que 5,5 gr de gordura
saturada e menos que 500 mg de sódio acondicionado em
embalagem plástica atóxica de 0,500 Kg, original do fabricante,
com especificações do produto, informações do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade e lote, registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE). - Marca: PRIME
90 Milho congelado 350 gramas - Marca: LAR
91 Ervilha congelada 350 gramas - Marca: TIROL
93 Creme de leite, acondicionado em caixinha, aluminizada por
dentro, de 100 a 350g, com prazo de validade, data de
fabricação, especificações do produto, registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE). - Marca: DICITO/OLIVEIRA

Ipumirim, 6 de Junho de 2018.
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94 Doce de Leite pastoso, deverá ser fabricado com matérias primas
sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, parasitas, e em perfeito
estado de conservação, o leite empregado deverá apresentar-se
normal e fresco, no preparo do produto o leite deve entrar na
proporção mínima de três partes de leite para uma de açúcar,
não poderá conter substância estranhas à sua composição
normal, além das previstas na NTA 56, como coadjuvante da
tecnologia de fabricação será tolerado o emprego de amido na
dosagem máxima de 2%, será tolerada a adição de
aromatizantes naturais, será proibido adicionar ao doce de leite
corantes artificiais e gorduras estranhas, geleificantes ou outras
substância, embora inócuas, exceto o bicarbonato de sódio em
quantidades estritamente necessárias para a mínima de 60% de
carboidrato, 2% de lipídio e 6% de proteína, ingredientes: leite,
açúcar, glicose, amido e bicarbonato, não contendo glúten,
acondicionado em embalagem plástica atóxica de 900g, original
do fabricante, com especificações do produto, informações do
fabricante, prazo de validade de no mínimo 6 meses e lote,
registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal
(SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). - Marca: CAROL
126 Louro em folhas seca- pacote 08 gramas - Marca: HIKARI
127 açafrão da terra ( curcuma moida) pacote de 30 gramas
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72 Temperos naturais (salsa e cebolinha), novos, de 1ª qualidade,
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Total do Fornecedor:

13.004,75

LOTE: 7
HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA-ME (10081)
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folhas sãs, sem rupturas, limpos, acondicionados em embalagem
plástica de polipropileno, resistente, com 1 maço cada, com prazo
de validade semanal e especificações do produto. - Marca:
CEASA
Mandioca, nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, limpa e
descascada, congelada, acondicionada em embalagem plástica
de polipropileno, resistente, com 1Kg, - Marca: CEASA
Batata salsa - Marca: CEASA
Abacaxi Pérola, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento,
casca sã, sem rupturas, tamanho médio, acondicionado em
embalagem plástica de polipropileno, resistente, com 1 unidade
cada, com prazo de validade semanal e especificações do
produto. - Marca: CEASA
Banana Caturra, de 1ª qualidade, grau médio de
amadurecimento, cascas sãs, sem rupturas, acondicionada em
embalagem plástica de polipropileno, resistente, com 1Kg, com
etiqueta de pesagem, prazo de validade semanal e
especificações do produto. - Marca: CEASA
Banana Prata, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento,
cascas sãs, sem rupturas, acondicionada em embalagem plástica
de polipropileno, resistente, com 1Kg, com etiqueta de pesagem,
prazo de validade semanal e especificações do produto. - Marca:
CEASA
Laranja Pêra, in matura, nova, de 1ª qualidade, grau de
amadurecimento médio, com casca sã, sem rupturas,
acondicionada em embalagem plástica de polipropileno,
resistente, com 1kg, com etiqueta de pesagem e prazo de
validade semanal e especificações do produto. - Marca: CEASA
maçã argentina de 1ª qualidade, boa que não esteja murcha Marca: CEASA

Ipumirim, 6 de Junho de 2018.
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100 Maçã Vermelha, nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, grau
médio de amadurecimento, casca sã, sem rupturas,
acondicionada em embalagem plástica de polipropileno,
resistente, com 1Kg, com etiqueta de pesagem, prazo de
validade semanal e especificações do produto. - Marca: CEASA
101 Mamão formosa, novo, de 1ª qualidade, tamanho médio, grau
médio de amadurecimento, casca sã, sem rupturas,
acondicionado em embalagem plástica de polipropileno,
resistente, com 1Kg, com etiqueta de pesagem, prazo de
validade semanal e especificações do produto. - Marca: CEASA
102 Mamão Papaia, novo de 1ª qualidade, tamanho médio, grau
médio de amadurecimento, casca sã, sem rupturas,
acondicionado em embalagem plástica de polipropileno,
resistente, com 1kg, com etiqueta de pesagem, prazo de validade
semanal e especificações do produto. - Marca: CEASA
103 Manga rosa, nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, grau médio
de amadurecimento, casca sã, sem rupturas, acondicionada em
embalagem plástica de polipropileno, resistente, com 1Kg, com
etiqueta de pesagem, prazo de validade semanal e
especificações do produto. - Marca: CEASA
104 Melancia- de 1ª qualidade, classe média ou grande, estar
fisiologicamente desenvolvida, bem formada, limpa, com
coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas
e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e
maturação. - Marca: CEASA
105 Morgota, in natura, nova, de 1ª qualidade, grau de
amadurecimento médio, com casca sã, sem rupturas,
acondicionada em embalagem plástica de polipropileno,
resistente, com 1kg, com etiqueta de pesagem e prazo de
validade semanal e especificações do produto. - Marca: CEASA
106 PERA IMPORTADA DE BOA QUALIDADE - Marca: CEASA
107 Abóbora Cabutiá, madura, de 1ª qualidade, tamanho médio,
casca sã, acondicionada em embalagem plástica de
polipropileno, resistente, com 1Kg, com etiqueta de pesagem e
prazo de validade semanal e especificações do produto. - Marca:
CEASA
108 Abobrinha Verde, madura, de 1ª qualidade, tamanho médio,
casca sã, acondicionada em embalagem plástica de
polipropileno, resistente, com 1Kg, com etiqueta de pesagem e
prazo de validade semanal e especificações do produto. - Marca:
CEASA
109 Alface Verde, nova, de 1ª qualidade, folhas sãs, sem rupturas,
acondicionada em embalagem plástica de polipropileno,
resistente, com 1 unidade cada, com prazo de validade semanal
e especificações do produto. - Marca: CEASA
110 Batata Inglesa, nova, de 1ª qualidade, tamanho de médio a
grande, limpa, acondicionada em embalagem plástica de
polipropileno, resistente, com 1Kg, com etiqueta de pesagem,
prazo de validade semanal e especificações do produto. - Marca:
CEASA
111 Beterraba, sem folhas, de 1ª qualidade, com casca sã, sem
rupturas, tamanho médio, acondicionada em embalagem plástica
de polipropileno, resistente, com 1Kg, com etiqueta de pesagem,
prazo de validade semanal e especificações do produto. - Marca:
CEASA
112 Brocolis de Boa qualidade - Marca: CEASA

Ipumirim, 6 de Junho de 2018.
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113 Cebola, sem réstia, tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, com
casca sã, sem rupturas, acondicionada em embalagem plástica
de polipropileno, resistente, com 1Kg, com etiqueta de pesagem,
prazo de validade semanal e especificações do produto. - Marca:
CEASA
114 Cenoura, sem folhas, tamanho médio, nova, de 1ª qualidade,
sem rupturas, acondicionada em embalagem plástica de
polipropileno, resistente, com 1Kg, com etiqueta de pesagem,
prazo de validade semanal e especificações do produto. - Marca:
CEASA
115 Chuchu, novo, de 1ª qualidade, tamanho médio, grau médio de
amadurecimento, casca sã, sem rupturas, acondicionado em
embalagem de polipropileno, resistente com 1kg, com etiqueta de
pesagem, prazo de validade semanal e especificações do
produto. - Marca: CEASA
116 Couve flor de boa qualidade - Marca: CEASA
117 Pepino, novo, de 1ª qualidade, tamanho médio, grau médio de
amadurecimento, casca sã, sem rupturas, acondicionada em
embalagem de polipropileno, resistente com 1kg, com etiqueta de
pesagem, prazo de validade semanal e especificações do
produto. - Marca: CEASA
118 Pimentão Verde, tamanho médio, novo, de 1ª qualidade,
acondicionado em embalagem plástica de polipropileno,
resistente, com 500g, com etiqueta de pesagem, prazo de
validade semanal e especificações do produto. - Marca: CEASA
119 Repolho, novo, de 1ª qualidade, folhas sãs, sem rupturas,
tamanho médio, acondicionada em embalagem plástica de
polipropileno, resistente, com 1 unidade cada, com prazo de
validade semanal e especificações do produto. - Marca: CEASA
120 Tomate, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, são,
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sem rupturas, TOMATE - boa qualidade (que não esteja murcho,
estragado e batido) Tomate, semimaduro, 1ª qualidade, classe
média ou grande, estar fisiologicamente desenvolvido, bem
formado, limpo, com coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de
conservação e maturação. - Marca: CEASA
VAGEM qualidade e sem defeitos, beneficiada e classificada com
uniformidade no tamanho e cor, ser de colheita recente. Isentas
de rachaduras, perfurações, cortes ou lesões mecânicas ou
provocadas por pragas ou doenças. Deve estar livre de
sujidades, terra e resíduos de fertilizantes aderentes à casca, não
podendo apresentar odores e sabores estranhos. - Marca:
CEASA
Melão, novo, de 1ª qualidade, tamanho médio, limpo,
acondicionado em embalagem plástica de polipropileno,
resistente, com etiqueta de pesagem, prazo de validade semanal
e especificações do produto. - Marca: CEASA
Batata Doce, nova, de 1ª qualidade, tamanho de médio a grande,
limpa, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno,
resistente, com 1Kg, com etiqueta de pesagem, prazo de
validade semanal e especificações do produto - Marca: CEASA
Abacate - Marca: CEASA

Ipumirim, 6 de Junho de 2018.
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32.099,30

Total Geral:

137.289,95

---------------------------------------------------------------------VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL
---------------------------------------------------------------------Volnei Antonio Schmidt- Prefeito de Ipumirim

