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D' MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unid Quant. Preço Preço

total

1 4 AMIDO DE MILHO 100% puro de excelente qualidade, pó branco, fino e de escoamento, não devendo estar empedrado e isento de sujidades.

Embalagem intacta de 1kg, na embalagem deverá constar data de fabricação, data de validade, número de lote do produto. Validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega do produto.

D'MILLE  PCT 40,00 2,75 110,00

1 5 ARROZ Polido, longo fino. Tipo 1, 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 nutricional, número do lote, quantidade do

produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Pacote de 5kg.

TUQUINHA  PCT 160,00 10,89 1.742,40

1 6 BATATA PALHA Batata Palha, frita, sequinha, sabor natural livre de gorduras trans. sem glúten, contendo informação nutricional data de validade

lote de fabricação e informações do fabricante. (Pacote de 140 gramas). Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

MAIS SABOR  PCT 55,00 3,29 180,95

1 7 BISCOITO DE POLVILHO Polvilho, gordura vegetal, açucar, ovos, leite em pó, farinha integral de soja e sal. Embalagem de plástico resistente,

capacidade de 120g, NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

EDILUMA  PCT 550,00 2,95 1.622,50

1 8 BISCOITO DOCE TIPO LEITE Biscoito doce tipo leite. Embalagens c/ 400g. Os biscoitos deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e

limpas. Devem apresentar cor, odor e sabor próprios. Umidade máxima de 14%. Fabricados com farinha de trigo enriquecida com ferro e acido

fólico. O teor de gorduras totais não deve ultrapassar 12,6g por porção de 100g. O produto devera estar em conformidade com as leis especificas

vigentes. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

RACINE  PCT 340,00 2,25 765,00

1 9 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA Biscoito doce tipo rosquinha. Produto de primeira qualidade, embalagens de 400g, sabores diversos: coco,

chocolate, leite, nata. Os biscoitos deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas. Devem apresentar cor, odor e sabor próprios.

Umidade máxima de 14%. Fabricados com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. O teor de gorduras totais não deve ultrapassar 12g

por porção de 100g. O produto deverá estar em conformidade com as leis vigentes. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

GALO  PCT 520,00 2,79 1.450,80

1 10 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Biscoito salgado tipo cream cracker. Produto de primeira qualidade. Embalagem de 400g. Os

biscoitos deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas. Devem apresentar cor, odor e sabor próprios. Umidade máxima de 14%.

Fabricado com no mínimo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, extrato de malte, gordura vegetal, açúcar

invertido, sal, fermentos químicos, melhorador de farinha e emulsificante. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

RACINE  PCT 70,00 2,25 157,50

1 11 BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA Biscoito doce tipo maisena. Produto de primeira qualidade, com embalagens de 400g. Os biscoitos deverão

ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas. Devem apresentar cor, odor e sabor próprios. Umidade máxima de 14%. Fabricados com

farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico. O teor de gorduras totais não deve ultrapassar 13g por porção de 100g. O produto devera estar

em conformidade com as leis especificas vigentes. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

RACINE  UN 330,00 2,25 742,50

1 12 CAFÉ EM PÓ Produto de primeira qualidade. Embalagem a vácuo de 500g. Produto obtido da moagem de grãos selecionados. Devem apresentar

ponto de torra clássico, com sabor forte e aroma encorpado e apresentar selo de qualidade abic. Deve apresentar umidade máxima de 5%. Devera

estar de acordo com a legislação especifica vigente, resolução - rdc nº 277, de 22 de setembro de 2005. Validade mínima de 6 meses a partir da data

de entrega.

COCAMAR  PCT 90,00 6,25 562,50

1 14 CANJICA BRANCA Canjica branca especial de primeira qualidade, constituída de 95% (noventa e cinco por cento) em peso de grãos ou pedaços

de grãos brancos, marfim ou palha. Os grãos quando cozidos devem ficar macios. Embalagem com 500gr. O produto devera estar em conformidade

com as leis especificas vigentes. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

D'MILLE  UN 80,00 1,55 124,00

1 15 CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL Cereal para alimentação infantil com 400Gpro biótico, indicado para crianças a partir de 6 meses de

idade, a base de farinha de milho, enriquecido com ferro, zinco, vitaminas A e C. O produto deverá estar em conformidade com as leis especificas

vigentes.

ALL NUTRI  PCT 10,00 6,19 61,90

1 16 CHÁ MATTE TOSTADO Chá mate tostado natural de primeira qualidade. Produto de primeira qualidade, constituído pelas folhas e talos de erva-

mate tostados. Embalagem com 250gr, em conformidade com a legislação especifica vigente, resolução - rdc nº 277, de 22 de setembro de 2005.

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

D'MILLE  CXA 200,00 2,25 450,00

1 17 COCO RALADO c/ 100gr Coco ralado seco não adoçado, não açucarado, de granulação média. Produto de primeira qualidade. Pacote de 100g. O

coco ralado deve ser elaborado com endosperma procedente de frutos sãos e maduros. Não poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso. O produto

deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

D'MILLE  PCT 45,00 1,79 80,55

1 18 COLORAL O colorífico deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto.

Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Registro no MS. De acordo com a rdc n°276/2005. Embalagem com 500g.

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

D'MILLE  PCT 35,00 1,69 59,15

1 19 CREME DE LEITE Creme de Leite tradicional de primeira qualidade, isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em

embalagem de 200g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

CATIVA  UN 70,00 1,65 115,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 01/2020.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM MERENDA ESCOLAR.
 
Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, este Município de Barra do Jacaré - Paraná, torna-se
público o resultado da licitação em epígrafe, julgada pelo critério Menor Preço e qualidade; declarando-se como vencedoras as empresas D' MILLE
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , CNPJ 12.148.000/0001-12, R. LUIZ CARLOS ZANI Ibiporã-PR, CEP
86200-000, DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO, CNPJ 07.285.584/0001-38, RUA RUI BARBOSA Barra do Jacaré-PR, CEP 86385-000,
NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI, CNPJ 32.387.337/0001-90, RUA CAMBÉ Ibiporã-PR, CEP 86200-000, DANIELLE REGINA
BENETTI, CNPJ 17.659.014/0001-14, RUA RUI BARBOSA Barra do Jacaré-PR, CEP 86385-000, LUZIA PEREIRA DE MORAES 04663743994,
CNPJ 32.078.037/0001-29, RUA RIO DE JANEIRO Barra do Jacaré-PR, CEP 86385-000, PANIFICADORA SANTA IZABEL / L.C ZANATA
PANIFICADORA, CNPJ 10.935.004/0001-15, RUA RUI BARBOSA Barra do Jacaré-PR, CEP 86385-000, por apresentarem propostas de menor
valor por itens, perfazendo um valor total de R$ 107.715,55 (Cento e Sete Mil, Setecentos e Quinze Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos), para esta
licitação que ora homologo, conforme quadro a seguir:
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1 20 DOCE DE LEITE CREMOSO Doce de leite cremoso tradicional de primeira qualidade, em embalagem de 400g. Produto com teor máximo de

gorduras totais de 6,5g por 100g de produto. Características: aspecto próprio, cor amarelada ou amarelo-pardacenta, cheiro próprio e sabor doce. O

produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

PROVINCIA  PT 60,00 2,95 177,00

1 21 EXTRATO DE TOMATE Produto de primeira qualidade, em embalagem integra de 340g, constando data da fabricação, data de validade e número

do lote do produto. O extrato de tomate deve ser preparado com frutos, maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. É tolerada a adição de 1%

de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega.

BONARE  LTA 340,00 1,69 574,60

1 22 FARINHA DE MANDIOCA Farinha de mandioca TIPO 1, fabricada a partir de matérias primas limpa, isentas de matéria terrosa e parasitos. Não

podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Produto obtido pela ligeira torração da raladura das raízes de mandioca previamente descascada,

lavada, e isentas do radical cianeto. Embalagem integra de 1kg, na embalagem deverá constar data da fabricação, data de validade e número do lote

do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega.

MONSIL  PCT 100,00 2,65 265,00

1 23 FARINHA DE MILHO AMARELA Farinha de milho amarela TIPO 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem de 1kg. Deverá

apresentar umidade máxima de 15%. As farinhas devem ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e

parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Produto obtido pela torração do grão de milho desgerminado ou não, previamente

macerado, socado e peneirado. O produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. Validade mínima de 6 meses a partir da

data de entrega.

D'MILLE  PCT 50,00 2,25 112,50

1 24 FEIJÃO CARIOCA Feijão carioca tipo 1, primeira qualidade, embalagem plástica de 1kg. Feijão carioca de fácil grau de cozimento, sem pedras e

outras sujidades. O produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

CORADINHO  PCT 210,00 4,35 913,50

1 25 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO Produto de primeira qualidade. Embalagem plástica de 250g. Deve ser formado de substancia ou mistura de

substancias químicas que, pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas,

amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Deve apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. O produto deverá estar em

conformidade com as leis especificas vigentes. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

D'MILLE  UN 10,00 1,45 14,50

1 26 FUBÁ AMARELO Fubá amarelo tipo 1 de primeira qualidade. Produto obtido pela moagem do grão de milho de germinado ou não. Umidade

máxima de 15%. O produto deverá estar em conformidade com as leis específicas vigentes. Embalagem de 1kg. Validade mínima de 6 meses a

partir da data de entrega.

NUTRINOVO  PCT 140,00 1,55 217,00

1 27 GELATINA EM PÓ - C/ 01KG Preparado em pó para gelatina de primeira qualidade, com rendimento de 36 porções de 100g (3,6kg). Sabores:

morango, uva, framboesa, limão, abacaxi. Embalagem de 1 Kg, contendo externamente os dados de identificação, modo de lote, data de fabricação,

data de validade e condições de armazenagem. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

CELLI  PCT 130,00 7,69 999,70

1 29 LEITE CONDENSADO Leite condensado de primeira qualidade. Embalagem longa vida de 270g. Validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega.

PIRACANJUBA  UN 80,00 3,19 255,20

1 32 MACARRÃO COM OVOS - TIPO AVE MARIA C/ 500 GR Macarrão com ovos tipo ave maria, de primeira qualidade. Pacotes com 500g. As

massas devem ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. As massas alimentícias com ovos só

podem ser expostas a venda com a designação massa com ovos quando forem preparadas com 3 ovos por quilo, no mínimo, correspondente a 0,045

g de colesterol por quilo. O produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. Validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega.

D'MILLE  PCT 180,00 1,60 288,00

1 33 MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS Macarrão com ovos pasteurizados tipo parafuso de primeira qualidade. Pacotes com 500g. As massas devem

ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. As massas alimentícias com ovos só podem ser

expostas a venda com a designação massa com ovos quando forem preparadas com 3 ovos por quilo, no mínimo, correspondente a 0,045 g de

colesterol por quilo. O produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. Validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega.

D'MILLE  UN 350,00 1,60 560,00

1 34 MARGARINA CREMOSA C/ SAL Margarina cremosa com sal. Produto de primeira qualidade. Embalagem de 500g. Produto com 80% de

lipídeos , livre de gordura trans, enriquecida com vitaminas A, D e E. Teor máximo de 550mg de sódio em 100g do produto. Deverá ter o registro

no ministério da agricultura, sif/dipoa. O produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. Validade mínima de 6 meses a

partir da data de entrega.

COAMO

FAMILIA

 PT 180,00 3,55 639,00

1 35 MILHO PARA PIPOCA Grãos ou pedações de grãos de milho que apresentam ausência parcial ou total do gérmen, em função do processo de

escarificação mecânica ou manual. A embalagem deverá constar data de fabricação, data de validade, número do lote do produto. Validade mínima

de 6 meses a partir da data de entrega.

D'MILLE  PCT 150,00 1,55 232,50

1 36 MOLHO DE TOMATE PRONTO Molho elaborado a partir das partes comestíveis do tomate adicionado de especiarias, sal e açúcar. Ingredientes:

tomate, cebola, açúcar cristal, sal refinado, amido modificado, óleo refinado de soja, salsa, alho, realçador de sabor glutamato monossódico e

conservador benzoato de sódio. Não contendo glúten. Deve apresentar cor, sabor e odor característicos. Consistência pastosa. Devem estar de

acordo com as exigências da Legislação Sanitária em vigor no País ANVISA/MS. Embalagem de 260 g. Validade mínima de 6 meses a partir da

data de entrega.

MILEVA  PCT 450,00 1,09 490,50

1 37 ÓLEO DE SOJA REFINADO Obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário, estar isento de substancias estranhas a sua composição.

Aspecto límpido e isento de impurezas à 25°C, cor e odor característicos. Garrafas pet de 900ml. Validade de 6 meses na data de entrega.

COCAMAR  LTA 300,00 3,72 1.116,00

1 38 PURÊ DE BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS Purê de batata desidratada em flocos, acondicionado em sacos plásticos atóxicos, contendo 1

kg. Produto obtido pela desidratação ou liofilização da batata, apresentado sob forma de flocos, destinado ao preparo de purê de batatas, pela adição

de leite, margarina e sal. Produto deve atender a legislação sanitária vigente. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Com amostra.

AMAFIL  PCT 60,00 14,69 881,40

1 39 SAGU Sagu, tipo 1, grupo tapioca, subgrupo sagu artificial, preparado com matéria prima sã, limpa, isenta de matéria terrosa, parasito, detrito

animai ou vegetal, com no máximo 15% de umidade, não contendo glúten, 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). Validade

mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

D'MILLE  PCT 70,00 2,25 157,50

1 40 SAL REFINADO Sal refinado iodado. Embalagem de 1kg. Sal refinado extra com iodato de potássio e antiumectante. Somente será considerado

próprio para consumo o sal que contiver teor igual ou superior a 15 miligramas ate o limite máximo de 45 miligramas de iodo por quilograma de

produto. O produto devera estar em conformidade com as leis especificas vigente, segundo a resolução rdc n 23, de 24 de abril de 2013. Validade

mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

POP  PCT 130,00 0,75 97,50

1 41 VINAGRE DE ÁLCOOL Vinagre de álcool, frascos de 750ml, o sabor deve ser ácido, odor e cor característicos. A acidez volátil em ácido acético

deve ser de no mínimo 4%. O produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. Validade mínima de 6 meses a partir da data

de entrega.

HEINIG  FRC 130,00 1,29 167,70

TOTAL 16.384,35

DANIELLE REGINA BENETTI
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Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unid Quant Preço Preço

total

3 2 ABÓBORA CABOTIÁ Tipo cabotiá, sadias, frescas, sem danificações físicas, casca integra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas,

larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho.

CEASA  UN 80,00 1,99 159,20

3 3 ABOBRINHA Tipo verde "abobrinha", sadias, frescas, sem danificações físicas, casca integra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas,

larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho.

CEASA  KG 100,00 1,98 198,00

3 5 ALHO Aparência física e sã, colhidos ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de

natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas.

CEASA  KG 240,00 9,64 2.313,60

3 7 BATATA Tipo inglesa “batatinha”, frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em

perfeito estado de desenvolvimento, não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de sujidades, parasitas, larvas,

rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho padrão.

CEASA  KG 650,00 1,96 1.274,00

3 8 BETERRABA Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de

desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação aparência. Isento sujidades, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e

perfurações. Peso e tamanho padrão.

CEASA  KG 160,00 1,99 318,40

3 9 BRÓCOLIS Brócolis comum fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto. Isento

de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos

oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em caixas plásticas, em maços, pesando aproximadamente 1,5 kg

CEASA  KG 50,00 3,95 197,50

3 10 CEBOLA Aparência fresca, e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos

de natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas, larvas e defensivos agrícolas. Peso e tamanho padrão.

CEASA  KG 350,00 1,85 647,50

3 11 CENOURA Frescas de ótimas qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de

desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de sujidade, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e

perfurações. Peso e tamanho padrão.

CEASA  KG 510,00 1,98 1.009,80

3 12 CHUCHU Aparência fresca e sã, ótima qualidade, compacto, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado

de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação

CEASA  KG 200,00 1,95 390,00

3 13 COUVE FLOR Couve flor fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixas plásticas, em maços, pesando aproximadamente 1,5 kg.

CEASA  UN 50,00 3,33 166,50

3 14 COUVE MANTEIGA Couve manteiga fresca de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e

intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em caixas plásticas, em maços.

CEASA  UN 380,00 2,65 1.007,00

3 15 GOIABA Goiaba vermelha fresca de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração

uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

CEASA  KG 130,00 3,99 518,70

3 16 LARANJA PÊRA RIO Tipo pêra com 70% de maturação. Com cor, sabor e aroma característicos da espécie, isenta de parasitas, larvas, resíduos de

defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. Peso e tamanho padrão.

CEASA  KG 850,00 1,67 1.419,50

3 17 MAÇÃ FUJI Tipo comum com 70% de maturação sem danificações físicas, casca integra. Com cor, sabor e aroma característicos da espécie. Isenta

de substâncias terrosas, sujidades, parasitas

CEASA  KG 900,00 3,99 3.591,00

3 18 MAMÃO FORMOSA Tipo formosa com 70% de maturação, sem danificações físicas, casca integra. Com cor, aroma e sabor característicos da

espécie. Isenta de substancias terrosas, sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações, peso e tamanho padrão.

CEASA  KG 80,00 2,25 180,00

3 19 MANDIOCA Frescas de ótima qualidade, compacta, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de

desenvolvimento da espécie. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de insetos, parasitas, larvas, rachaduras,

cortes e perfurações. Peso e tamanho padrão.

CEASA  KG 500,00 2,99 1.495,00

3 21 MELÃO Melão amarelo de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e

firme. Acondicionado em caixa de papelão, pesando aproximadamente 1,3 kg

CEASA  KG 80,00 2,96 236,80

3 22 MORANGO Morango in natura, fruta fisiologicamente desenvolvida, bastante firme, com maturação apropriada, inteira, sem ferimentos, livre de

pragas e doenças e munida de cálice e pedúnculo verde. Em embalagem plástica transparente pesando 200 gr cada, sem sinais de fungos ou

apodrecimento.

CEASA  CXA 80,00 3,80 304,00

3 24 PEPINO Pepino de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

Acondicionado em caixas plásticas

CEASA  KG 180,00 1,99 358,20

3 25 PÊRA Pêra,, de primeira qualidade, tamanho (120 frutos/caixa) e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e

firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em caixa de papelão, e suas condições deverão estar de

acordo com a nta-17 (decreto 12.486 de 20/10/78). Com padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº 09 de 12/11/02 (sarc. ANVISA,

Inmetro).

CEASA  KG 440,00 7,33 3.225,20

3 26 PIMENTÃO VERDE Pimentão verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecância, perfurações

e cortes. Acondicionados em caixas plásticas.

CEASA  KG 70,00 2,45 171,50

3 27 REPOLHO Aparência frescas e sã, ótima qualidade, compacto, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito

estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação aparência. Isento de sujidade, insetos, parasitas, larvas,

rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho padrão.

CEASA  KG 250,00 1,99 497,50

3 28 TOMATE Sem danificações físicas, casca integra, Com cor, sabor e aroma característicos da espécie, isenta de substancias terrosas, sujidades,

parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. Peso e tamanho padrão.

CEASA  KG 650,00 2,69 1.748,50

3 29 UVA NIAGRA ROSADA Sem danificações físicas, casca integra, Com cor, sabor e aroma característicos da espécie, isenta de substancias terrosas,

sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. Peso e tamanho padrão.

CEASA  KG 60,00 5,66 339,60

3 30 VAGEM Vagem, de primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração uniformes, apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

CEASA  KG 200,00 4,99 998,00

TOTAL 22.765,00

DILMA DE FREITAS AGUIAR CALIXTO

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unid Quant Preço Preço

total

1 1 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Produto de primeira qualidade. Embalagem intacta de 1kg, rendimento mínimo de 50 (cinquenta) TODDY  UN 250,00 10,90 2.725,00
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porções valor energético – 350 kcal para cada 100gr proteína – 25g para cada 100g do produto, na embalagem deverão constar data de fabricação,

data de validade, número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega.

1 3 AMENDOIM CRÚ - VERMELHO Descascado, selecionado, tipo 1, grãos, com casca lisa , globulosos, cor uniforme, sem mancha, tom rosa ao

vermelho forte, isento de sujidades, mofos, larvas e materiais estranhos, acondicionados em pacote plástico atóxico de 500 gr. Validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega.

KREMER  PCT 50,00 6,50 325,00

1 13 CANELA EM PÓ Apresentação moída, matéria prima CANELA, aspecto físico PÓ, aplicação: alimentação. EMBALAGEM: pacote MÍNIMO

10g, MÁXIMO 50G. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

KREMER  UN 20,00 0,95 19,00

1 28 IOGURTE DESNATADO DIVERSOS SABORES Iogurte parcialmente desnatado com polpa de fruta sabores variados, deve ser preparado com

ingredientes sãs, limpos e de 1ª qualidade, não contendo glúten, acondicionada em embalagem de filme flexível plástico de polietileno leitoso de

900ml, original do fabricante, com especificações do produto, informações sobre o fabricante, data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 3

meses a partir da data de entrega, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e

Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

CAROLINA  PCT 380,00 3,99 1.516,20

2 1 BACON Bacon industrializado de primeira qualidade, devendo apresentar características normais de conservação, estando isento de sujidades de

qualquer natureza, parasitas e bolores. Acondicionado em embalagens plásticas devendo apresentar rotulo com devidas especificações do produto.

Validade de no mínimo 3 meses da data de entrega.

PERDIGÃO  KG 70,00 19,00 1.330,00

2 4 CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS Carne resfriada de primeira qualidade, limpa, embalada em plástico transparente e atóxico, limpo, seco, não

violado, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número de lote, data de validade, quantidade do produto,

número do registro no Ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90

(noventa) dias da data de entrega. Sendo os cortes de pernil suíno, em pacotes de 2kg.

CAMILOTTI  KG 420,00 12,70 5.334,00

2 7 LINGUIÇA CALABRESA Linguiça calabresa de primeira qualidade, resfriada, em sacos de polietileno, com etiquetas de identificação, validade,

procedência e número de registro no sif. Validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega.

PERDIGÃO  KG 70,00 15,50 1.085,00

2 8 LINGUIÇA TOSCANA CARNE SUÍNA CONGELADA Linguiça toscana de primeira qualidade, resfriada, em sacos de polietileno, com etiquetas

de identificação, validade, procedência e número de registro no sif. Validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega.

PERDIGÃO  KG 330,00 12,00 3.960,00

2 9 MORTADELA FATIADA Mortadela defumada fatiada, sem cubos de gordura, resfriada, embalados em sacos plásticos a vácuo, deverá constar data

de fabricação, prazo de vencimento, nº do registro do órgão fiscalizador, nº do lote, data de validade de mínimo três meses a contar da data de

entrega .

MARBA  KG 80,00 14,90 1.192,00

2 10 MUSSARELA FATIADA Fabricado com leite pasteurizado manipuladas em condições higiênicas satisfatórias. Embalagem integra, na embalagem

deverá constar data de fabricação, data de validade, número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

BOM PIA  KG 40,00 22,50 900,00

2 12 PRESUNTO Presunto Cozido Sem Capa de Gordura, Fatiado: Classificação/ Características gerais: O produto deverá ser obtido a partir de pernil

suíno, sal, açúcar, especiarias, conservantes e estabilizantes de acordo com a legislação vigente. Ser livre de ossos quebrados, cartilagem,

queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. Não

serão permitidas embalagens danificadas. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

FRIMEZA  KG 40,00 15,20 608,00

2 13 SALSICHA Preparada com carne de boi de boa qualidade em bom estado sanitário, estar isento de substancias estranhas a sua composição.

Embalagem intacta, na embalagem deverá constar data de fabricação, data de validade, número do lote do produto. Não deverá apresentar superfície

úmida, pegajosa, exsudado liquido, partes flácidas ou consistência anormal. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou

de coloração sem uniformidade. Validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega.

MANÁ  KG 280,00 6,50 1.820,00

3 4 ALFACE Aparência física e sã, colhidos ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos de

natureza física ou mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas.

CEAZA  UN 650,00 1,90 1.235,00

3 6 BANANA NANICA Tipo nanica com 70% de maturação, sem danificações físicas, casca integra, isenta de substancias terrosas, sujidades,

parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. Peso por unidade padrão.

CEAZA  KG 900,00 1,89 1.701,00

3 20 MELANCIA Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de

desenvolvimento. Com 70% de maturação. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de sujidade, insetos,

parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho padrão.

CEAZA  KG 3.000,00 1,55 4.650,00

3 23 OVOS Casca integra, sem rachaduras, sem sujidades. Caixa com 12 unidades ARA OVOS  CXA 90,00 4,90 441,00

5 1 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO DIET Produto de primeira qualidade. Embalagem intacta de 1kg, rendimento mínimo de 50

(cinquenta) porções valor energético – 350 kcal para cada 100gr proteína – 25g para cada 100g do produto, na embalagem deverão constar data de

fabricação, data de validade, número do lote do produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega.

N/C  PCT 10,00 18,00 180,00

5 2 AÇUCAR MASCAVO Açúcar mascavo. O produto é elaborado a partir de caldo de cana, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de

parasitas e detritos animais ou vegetais. Nas preparações microscópicas deverá demonstrar ausência de sujidades, de parasitas e de larvas de insetos

ou de seus fragmentos. A embalagem deve ser plástica, intacta, bem vedada e conter 500 gramas do produto, com rótulo de informação nutricional,

data de fabricação, prazo de validade e número do lote.

UNIÃO  PCT 10,00 7,80 78,00

5 3 ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ - Composição: pó dietético- Peso: 8 g cada. ZERO CAL  UN 10,00 12,30 123,00

5 4 ARROZ INTEGRAL Arroz integral de primeira qualidade. Embalagem plástica de 1 kg. Arroz beneficiado integral longo fino sem remoção da

película do grão. Umidade máxima de 14%. O produto devera estar em conformidade com as leis especificas vigentes, instrução normativa nº 6 de

16 de fevereiro de 2009. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

RAMPINELI  UN 10,00 6,70 67,00

5 7 BOLACHA SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE Biscoito doce sem glúten e sem lactose, de primeira linha. Embalagem de 120 gr, elaborados a

partir de farinhas obtidas de milho, arroz e/ou batata, em substituição a farinhas que contem glúten. Sabores diversos (coco, chocolate, leite). O

produto devera estar em conformidade com as leis especificas vigentes. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

FAZENDA  UN 10,00 11,00 110,00

5 8 DOCE DE LEITE SEM LACTOSE Produto de primeira qualidade. Embalagem de 395g – deve conter leite integral, açúcar cristal e enzima lactase.

Deve apresentar aspecto próprio, cheiro próprio e sabor doce. O produto devera estar em conformidade com as leis especificas vigentes. Validade

mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

TIROL  UN 10,00 8,00 80,00

5 12 MACARRAO SEM GLÚTEM Macarrão de arroz sem glúten:massa proveniente dearroz, devendo ser fabricada a partir de matérias-primas sãs

elimpas, isentas de matérias terrosas, parasitas/ larvas, sem glúten. Embalagem contendo material puro, sem mistura com outros tipos de macarrão,

de material plástico (polietileno) atóxico, de 500g e registro no ministério da agricultura - sif. Validade mínima de 6 meses da data de entrega.

PARATI  UN 10,00 5,80 58,00

5 13 MARGARINA ISENTA DE LEITE Margarina isenta de leite, lactose, soro de leite ou traços de leite. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal,

vitaminas, corante natural, conservantes e aromatizantes, desde que permitidos pela legislação. Sem gordura trans e colesterol. Embalagem de 500

gramas com lacre de proteção intacto. Validade mínima de 2 meses a partir da data de entrega.

VIGOR  UN 10,00 9,90 99,00

TOTAL 29.636,20

LUZIA PEREIRA DE MORAES 04663743994
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Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unid Quant Preço Preço

total

3 1 ABACAXI Tipo pérola com 70%de maturação, sem danificações físicas, casca integra. Peso por unidade de aproximadamente 1,3kg.   UN 90,00 4,20 378,00

TOTAL 378,00

NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unid Quant Preço Preço

total

2 2 CARNE BOVINA EM CUBOS ACÉM Carne de primeira qualidade, resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa,

com pouca gordura, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, tipo de corte: característicos da peça conforme

o padrão descrito na portaria n° 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U de 18/11/88, Seção I. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo,

não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na

Resolução RDC n°.12, 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5. Item a, publicada no D.O.U. Seção I EM 10/01/01. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da

agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de

entrega. Pacotes de 1kg. Com amostra

D'MILLE  KG 500,00 15,55 7.775,00

2 3 CARNE BOVINA MOÍDA MÚSCULO Carne de primeira qualidade, resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa,

com pouca gordura, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, tipo de corte: característicos da peça conforme

o padrão descrito na portaria n° 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U de 18/11/88, Seção I. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo,

não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na

Resolução RDC n°.12, 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5. Item a, publicada no D.O.U. Seção I EM 10/01/01. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da

agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de

entrega. Pacotes de 1kg.

D'MILLE  KG 500,00 14,89 7.445,00

2 5 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Produto de primeira qualidade, congelado sem sinais de descongelamento, livre de parasitos e de qualquer

substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios, em porções individuais em saco plástico

transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Acondicionado em caixas lacradas. A embalagem

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da

agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de

entrega.

JAGUAFRANGOS  KG 340,00 5,45 1.853,00

2 6 FRANGO INTEIRO Frango inteiro congelado, sem sinais de descongelamento. Embalagem intacta, constando data da fabricação, data de validade

e número do lote do produto, número do registro no Ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá

apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.

JAGUAFRANGOS  KG 150,00 5,45 817,50

2 11 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO Peito de frango inteiro sem osso congelado. Embalagem intacta, constando data de validade e

número do lote do produto. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudado liquido, partes flácidas ou consistência anormal. Só serão

aceitos produtos com a comprovação da inspeção SIF/DIPOA. Validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega.

JAGUAFRANGOS  KG 200,00 8,25 1.650,00

TOTAL 19.540,50

PANIFICADORA SANTA IZABEL / L.C ZANATA PANIFICADORA

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unid Quant Preço Preço

total

4 1 MINI PIZZA PRONTA Mini pizza, com recheio de presunto, mussarela, tomate, milho verde, azeitona orégano. No mínimo 60g. Massa com 10cm

de diâmetro.

  UN 1.750,00 2,09 3.657,50

4 2 MINI SONHO ASSADO COM RECHEIO C/ 50 GR Sonho tamanho pequeno, feito no dia, sabores sortidos: goiabada, doce de leite, coco. Peso

aproximado 50 g. Produzidos com matéria-prima de 1ª qualidade. Devem estar íntegros (inteiros), cor, aroma e sabor característico. Livre de

sujidades e quaisquer outros materiais não pertencentes ao alimento. Embalagem em material atóxico, plástico, íntegro e não violado, deve conter

rótulo com descrições, data de fabricação e validade e quantidade

  UN 2.400,00 1,48 3.552,00

4 3 PÃO DE LEITE C/ 100 GR Pão para hot dog. (cachorro quente), unidade de 100g. Embalagem de plástico atóxica e resistente, devidamente

lacrada. O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de

conservação. Será rejeitado o pão queimado, mal cozido ou com deformidades. Não é permitido o uso de farelo de qualquer espécie. O produto

deve ser fabricado no máximo 1 dia antes da data de entrega, com farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico. O produto devera estar em

conformidade com as leis vigentes.

  UN 8.500,00 1,02 8.670,00

4 4 PÃO FRANCES - 60gr Pão francês de 60gr cada, de boa qualidade com miolo branco e casca de cor dourada brilhante e homogênea. Serão

rejeitados pães mal assados, queimados, amassados, achatados e embatumados, aspecto massa pesada e de características organolépticas anormais.

  UN 5.400,00 0,58 3.132,00

TOTAL 19.011,50
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