
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             CNPJ:RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601               C.E.P.: 75.438.655/0001-4588535-000 - Correia Pinto - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2018 - PR 34/201834/201804/06/2018Folha:  1/18 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 27 de Junho de 2018, às 10:19 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  470/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  34/2018, Licitação nº 34/2018 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURAMUNICIPAL DE CORREIA PINTO, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  34/2018    (Sequência: 3)
Parecer da Comissão: O participante NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA vencedor do(s) iten(s)(13,14,19,70,91,92,103,104,108,134,151,153,156,157,159,169,194,197,200,202,203,214,219,222,223,228) foiinabilitado pela documentação e o(s) novo(s) vencedor(es) é(são):  Participante (6252), Item(s):13  Participante(12841), Item(s):14,70,91,103,104,108,134,153,156,159,169,222  Participante (12316), Item(s):19,151,228Participante (6705), Item(s):92,157,194,197,202,203,214,219,223  Participante (13038), Item(s):200  Jutificativa:Oparticipante NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado pela documentação, sendo que, concedido oprazo recursal não o apresentou.ItemParticipante: Especificação6252 - PANIFICADORA BALDESSAR LTDA EPP            Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total13 ÁGUA MINERAL C/ GÁS fardo C/ 12 UNI. UN 3.140,00  SERRACATARINENSE 0,0000 10,69    33.566,60   53 Cacau em pó. Produto puro 100% cacau em pó. SemGlúten e sem  adição de açúcar. Pacote de 500g. Aembalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar:data de fabricação de no máximo 1 mês da data da entregado produto, prazo de validade informação nutricional UN 100,00  MAVALERIO 0,0000 19,39    1.939,00   77 CHANTILLY - pronto p/ consumo c/ embalagem de 1 kg cxde tetra brick UN 170,00  PASTY PRIDE 0,0000 16,44    2.794,80   93 EMUSTAB p/ sorvete 200g UN 155,00  DUAS RODAS 0,0000 6,24    967,20   100 Farinha de arroz (cereal de arroz para alimentação infantil)Fonte de 16 vitaminas, rico em zinco e ferro. Não deveráapresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro nãocaracterístico. A embalagem deve apresentar 230g cadacaixa, estar intacta, bem vedada, não deve estar amassadaou estufada, devendo constar: data de fabricação de nomáximo 1 mês da data de entrega do produto, informaçãonutricional e ingredientes. UN 705,00  NUTRIBON 0,0000 3,78    2.664,90   

102 Farinha de milho (cereal de milho para alimentação infantil).Fonte de 16 vitaminas, rico em zinco e ferro. Não deveráapresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro nãocaracterístico. A embalagem deve apresentar 230g cada,estar intacta, bem vedada, não deve estar amassada ouestufada, devendo constar: data de fabricação de nomáximo 1 mês da data de entrega do produto, informaçãonutricional e ingredientes. UN 875,00  NUTRIBON 0,0000 3,79    3.316,25   
165 Massa de Pastel embalagem c/ 400 gr Boa Qualidade UN 70,00  D'ITALIA 0,0000 5,19    363,30   174 NATA - CREME DE LEITE- Creme de leite pasteurizado300g UN 300,00  TIROL 0,0000 5,49    1.647,00   180 PÃO de cachorro quente, com pelo menos 50g cada UN 3.660,00  BALDESSAR 0,0000 0,72    2.635,20   181 Pão de mel com cobertura de chocolate. A embalagemdeve esta estar intacta, bem vedada e deve constar: datade fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto, prazo de validade de pelo menos 1 ano,informação nutricional e ingredientes. Caixa contendo 200un de 23g cada. O fabricante deverá apresentardocumentação técnica (anexar junto a proposta: registro doproduto, ficha técnica e laudo de análise do laboratóriooficial).

UN 430,00  BARION 0,0000 8,49    3.650,70   
182 Pão doce, 50gr. KG 8.850,00  BALDESSAR 0,0000 9,94    87.969,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             CNPJ:RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601               C.E.P.: 75.438.655/0001-4588535-000 - Correia Pinto - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2018 - PR 34/201834/201804/06/2018Folha:  2/18ItemParticipante: Especificação6252 - PANIFICADORA BALDESSAR LTDA EPP            Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total183 Pão Fatiado Integral mínimo 300g, cm pelo menos 50% defarinha integral, sem adição de açúcar. Deve  ser palatávelao consumo com características próprias do produto comoodor, cheiro e textura. Deve ser macio. No rótulo deveconstar data de validade, nome do produto, fabricante,informação nutricional,  ingredfientes. O  transporte deveráser feito em caixas plásticas apropriadas, não serápermitido caixas de madeira ou papelão, ou ainda sertransportado nmo chão do veículo. Não serão aceitos pãesamassados.

UN 1.000,00  BALDESSAR 0,0000 5,34    5.340,00   
184 Pão fatiado, mínimo 500gr. UN 7.750,00  BALDESSAR 0,0000 4,45    34.487,50   185 Pão francês. Características: 50g, tamanho uniforme,fabricado no dia da entrega. Embalagem: plástica, estéril edescartável contendo o número de pães conforme  cadaescola. O transporte deverá ser feito em caixas plásticasapropriadas, não será permitido caixas de madeira oupapelão, ou ainda ser transportado no chão do veículo. Nãoserão aceitos pães amassados. KG 10.140,00  BALDESSAR 0,0000 8,49    86.088,60   
186 Pão integral, 50gr. KG 150,00  BALDESSAR 0,0000 10,94    1.641,00   187 Pão  Sem Glúten apropriado para o consumo de celíacos,sem contaminação cruzada, embalagem de 300g. No  rótulodeve constar data de validade, nome do produto, fabricante,informação nutricional,  ingredfientes. O  transporte deveráser feito em caixas plásticas apropriadas, não serápermitido caixas de madeira ou papelão, ou ainda sertransportado nmo chão do veículo. Não serão aceitos pãesamassados. UN 50,00  BALDESSAR 0,0000 5,34    267,00   
206 Queijo muzzarela fatiado, congelado de boa procedência equalidade. Embalagens de no mínimo 2kg, com divisor defatias.  A embalagem deve estar intacta, bem vedada edeve constar: data de  fabricação de no máximo 15 dias dadata de entrega do produto, informação nutricional,ingredientes e carimbo do Serviço de Inspeção Federal(SIF, SIE e SIM). UN 650,00  RIOLAT 0,0000 39,80    25.870,00   
207 Queijo sem Lactose. Queijo tipo mussarela, zero lactose.Embalagem com 150g KG 40,00  TIROL 0,0000 5,89    235,60   218 Semente de Linhaça marrom. Embalagem contendo 1Kg,descrito no produto. Não deverá apresentar resíduos deimpurezas, bolor ou cheiro não característico. A embalagemdeve estar intacta, bem vedada e deve constar: data defabricação de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto e prazo de validade, procedência do produto. UN 400,00  CENTRAL 0,0000 11,39    4.556,00   220 Suco de manga integral, com rendimento para pelo menos10 lts. Embalagens com 1 lt cada.Deve constar naembalagem: data de fabricação, prazo de validade,informação nutricional e ingredientes. A data de  fabricaçãodeve ser de no máximo 2 mêses da data de entrega doproduto. O produto deve apresentar registro no ministérioda agricultura. Deve ser não fermentado e não alcoólico. UN 1.511,00  BELA ISHLA 0,0000 12,42    18.766,62   

Total do Participante --------> 318.766,27   _________________________ItemParticipante: Especificação6705 - SUPERMERCADO SENEM LTDA - EPP                Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total2 Abacaxi. Características: boa qualidade e livre de defeitos.Embalados em plástico de polietileno transparente. UN 500,00  BONACOLSI 0,0000 3,00    1.500,00   4 Achocolatado diet em pó sem açúcar, com cacau,embalagem de 210 g cada UN 220,00  LINEA 0,0000 13,95    3.069,00   5 Achocolatado em pó preparado instantâneo. Enriquecidocom 8 vitaminas (vitamina C, niacina, vitmainas B6, B1, B2,A, ácido fólico e vitamina B12), com rendimento de pelomenos 8 litros/kg. Embalagens de 1 kg cada.  A embalagemplástica com filme de poliéster metalizado laminado compolietileno de baixa densidade, deve estar intacta, bemvedada e deve constar: prazo de validade de no mínimo 1ano, informação nutricional e ingredientes. O fabricantedeverá apresentar documentação técnica (anexar junto aproposta: registro do produto, ficha técnica e laudo deanálise do laboratório oficial). Com data de fabricação de nomáximo 1 mês da data de entrega do produto na Secretariade Educação.
UN 2.200,00  BOA SAFRA 0,0000 8,00    17.600,00   

6 AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 2 KG CADA PCT 310,00  ALTOALEGRE 0,0000 3,45    1.069,50   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             CNPJ:RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601               C.E.P.: 75.438.655/0001-4588535-000 - Correia Pinto - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2018 - PR 34/201834/201804/06/2018Folha:  3/18ItemParticipante: Especificação6705 - SUPERMERCADO SENEM LTDA - EPP                Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total8 Açucar Refinado branco especial. Embalagem de 5 kgcada. o produto não deve apresentar sujidade, umidade,bolor, rendimento insatisfatorio, coloração escura, mistura epeso insatisfatorio. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar prazo de validade de no minimo 10meses. Deve constar data de fabricação de no maximo 3meses da data de entrega do produto UN 3.015,00  ALTOALEGRE 0,0000 9,19    27.707,85   

17 Alface. Características: boa qualidade. Embalados emplástico de polietileno transparente. UN 1.630,00  BONACOLSI 0,0000 1,30    2.119,00   20 Amendoim. Descascado, selecionado, classe miúdo, tipo 1Pacotes de 400 gr cada. O produto não deve apresentarsujidade, umidade e bolor. A embalagem deve estar intacta,bem vedada e deve constar data de  fabricação de nomáximo 1 mês da data de entrega do produto na secretariae educação e prazo de validade. UN 1.095,00  CAROL 0,0000 2,90    3.175,50   22 Arroz integral. Pacotes de 1Kg cada.  O produto deve ser deboa qualidade,  safra corrente, isento de mofo, odoresestranhos e  substâncias nocivas. Não deve apresentargrãos disformes (grãos queimados, pedras, cascas ecarunchos). A embalagem deve estar intacta, bem vedada,informação nutricional. UN 935,00  KI ARROZ 0,0000 2,65    2.477,75   23 Arroz parbolizado tipo 1, longo fino. Sendo em pacotes de 5Kg cada.  O produto deve ser de boa qualidade,  safracorrente, isento de mofo, odores estranhos e  substânciasnocivas. Não deve apresentar grãos disformes (grãosqueimados, pedras, cascas e carunchos). A embalagemdeve estar intacta, bem vedada e deve constar prazo devalidade de no mínimo 6 meses. Deve constar data defabricação de no máximo 2 meses da data de entrega doproduto na Secretaria de Educação.
UN 3.520,00  TIO ALEMAO 0,0000 8,90    31.328,00   

24 Azeite de oliva, puro, sem adição de óleo de soja ouquaisquer outros tipos de óleos. Latas com 500 ml cada.Acondicionamento em lata, não devendo estar amassada,enferrujada ou estufada ou com vazamento. Na embalagemdeve constar: data de fabricação de no máximo 1 mês dadata de entrega do produto, prazo de validade, informaçãonutricional e ingredientes. UN 385,00  FIORELO 0,0000 10,80    4.158,00   
27 Banana caturra. Características: tamanho médio emprocesso de amadurecimento. Acondicionadas em caixasvazadas. KG 415,00  BONACOLSI 0,0000 1,35    560,25   28 Banana nanica. Caracteristicas: Tamanho médio emprocesso de amadurecimento. acondicionada em caixasvazada. UN 10.030,00  BONACOLSI 0,0000 1,13    11.333,90   31 BATATA INGLESA KG 9.150,00  BONACOLSI 0,0000 1,45    13.267,50   33 Bebida láctea fermentada de diversos sabores. Pacotes de1 litro. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deveconstar: data de  fabricação de no máximo 15 dias da datade entrega do produto, prazo de validade e informaçãonutricional. UN 1.800,00  TIROL 0,0000 2,95    5.310,00   35 Beterraba. Características: firme, tenra, razoavelmentemacia, redondas de cor vermelho-vivo e com pele lisa.Embalados em plástico de polietileno transparente. KG 1.535,00  BONACOLSI 0,0000 1,39    2.133,65   36 Biscoito doce, tipo rosquinha de coco.Pacotes de 720gr.  O produto deve apresentar-se íntegro,crocante, com sabor e odor agradável e característico. Aembalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar:data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entregado produto, prazo de validade de 1 ano, informaçãonutricional e ingredientes. UN 1.905,00  NINFA 0,0000 5,34    10.172,70   
38 Biscoito doce, tipo laminado de leite Pacotes de 720g.  O produto deve apresentar-se íntegro,crocante, com sabor e odor agradável. A embalagem deveestar intacta, bem vedada e deve constar: data defabricação de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto, prazo de validade de 1 ano, informação nutricionale ingredientes. UN 2.595,00  NINFA 0,0000 5,38    13.961,10   
39 Biscoito doce, tipo maria. Pacotes de 720g. O produto deveapresentar-se íntegro, crocante, com sabor e odoragradável. A embalagem deve estar intacta, bem vedada edeve constar: data de fabricação de no máximo 1 mês dadata de entrega do produto, prazo de validade de 1 ano,informação nutricional e ingredientes. UN 3.100,00  NINFA 0,0000 5,38    16.678,00   40 Biscoito doce, tipo sortido. Pacotes de 720g cada.  Oproduto deve apresentar-se íntegro, crocante, com sabor eodor agradável. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto, prazo de validade de 1ano, informação nutricional e ingredientes. UN 1.900,00  NINFA 0,0000 4,89    9.291,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             CNPJ:RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601               C.E.P.: 75.438.655/0001-4588535-000 - Correia Pinto - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2018 - PR 34/201834/201804/06/2018Folha:  4/18ItemParticipante: Especificação6705 - SUPERMERCADO SENEM LTDA - EPP                Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total42 Biscoito salgado, tipo cream cracker integral.Pacotes de 400g. O produto deve apresentar-se íntegro,crocante, com sabor e odor agradável. A embalagem deveestar intacta, bem vedada e deve constar: data defabricação de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto, prazo de validade de pelo menos 8 meses,informação nutricional e ingredientes. UN 3.740,00  ORQUIDEA 0,0000 3,49    13.052,60   

43 Biscoito salgado, tipo cream cracker.Pacotes de 720g. O produto deve apresentar-se íntegro,crocante, com sabor e odor agradável. A embalagem deveestar intacta, bem vedada e deve constar: data defabricação de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto, prazo de validade, informação nutricional eingredientes. UN 1.540,00  NINFA 0,0000 5,38    8.285,20   
52 Brócolis. Características: boa qualidade, firme, corcaracterística verde escuro. Embalados em plástico depolietileno transparente. Com aprox. 350g cada. UN 615,00  BONACOLSI 0,0000 3,29    2.023,35   55 Caldo de carne. Embalagem com 114g, devendo estarintacta, bem vedada e constar: data de fabricação de nomáximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo devalidade e ingredientes. UN 115,00  APTI 0,0000 1,63    187,45   56 Caldo de galinha. Embalagem com 114g, devendo estarintacta, bem vedada e constar: data de fabricação de nomáximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo devalidade e ingredientes. UN 265,00  APTI 0,0000 1,63    431,95   58 Canjica de milho (amarela), tipo 1, classe amarela,subgrupo despeliculada, de acordo com a Portaria no 109de 24/02/1989. Pacotes de 1kg. Não deverá apresentarresíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. Aembalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar:data de  fabricação de no máximo 1 mês da data de entregado produto e prazo de validade de no mínimo 6 meses. UN 1.635,00  MALETTI 0,0000 2,49    4.071,15   
64 Carne inteira de bovino – tipo charque dianteiro deve estarde acordo com a instrução normativa n. 22, de 31/07/2000(Regulamento técnico de identidade e qualidade de carnebovina salgada curada -RTIQ). A carne de apresentar-seisenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens,aponevroses, tendões, coágulos e nodos linfáticos, compouca gordura aparente. Deve apresentar característicassensoriais como cor, textura, sabor, odor, característicos;Acondicionamento: deverá ser embalado com materiaisadequados para as condições de armazenamento etransporte, com proteção apropriada. Embalagem: deve serentregue à vácuo, com máx. 1 a 2 kg cada, sendo cadaembalagem etiquetada ou rotulada, com rotulagem exigidapelo serviço de inspeção ou legislação vigente, deve conterprazo de validade, nome da carne, origem, e conter registrode inspeção animal  (SIF, SIE ou SIM). O fornecedor deveráapresentar no ato da entrega, os seguintes documentos:Registro de memorial descritivo de processo de fabricação,de composição e de rotulagem de produtos de origemanimal, análise microbiológica (Ficha técnica), Laudofísico-químico. Sendo expressamente proibido ofracionamento do produto fora das normas de inspeção evigilância sanitária. Transporte: deverá ser em carroapropriado/baú frigorífico até o destino final ou em caixastérmicas (cerca de 10min. do local de origem até destinofinal), desde de que não modifique as características doproduto ou o mesmo entre em processo dedescongelamento, sendo assim o mesmo deve chegar aodestino final a temperatura de -18ºC.

KG 230,00  VERDI 0,0000 19,80    4.554,00   

68 Cebola branca. Características: de primeira qualidade, livrede defeitos, fresca e tamanho médio. Embalados emplástico de polietileno transparente. KG 1.840,00  BONACOLSI 0,0000 1,90    3.496,00   69 Cenoura. Características: de primeira qualidade e tamanhomédio. Embalados em plástico de polietileno transparente. KG 1.260,00  BONACOLSI 0,0000 1,69    2.129,40   72 Chá - Caixa 20g - Sabores (hortelã, cidreira, Camomila,maçã, morango, erva doce) UN 760,00  GOS TOZZO 0,0000 1,99    1.512,40   79 COCO  RALADO - 100gr UN 265,00  MENINA 0,0000 2,10    556,50   82 Couve manteiga. Características: verde escuro, folhasíntegras, macias e frescas. Embalados em plástico depolietileno transparente. Maço com 8 folhas médias cada. UN 210,00  BONACOLSI 0,0000 1,95    409,50   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             CNPJ:RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601               C.E.P.: 75.438.655/0001-4588535-000 - Correia Pinto - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2018 - PR 34/201834/201804/06/2018Folha:  5/18ItemParticipante: Especificação6705 - SUPERMERCADO SENEM LTDA - EPP                Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total84 Coxa e sobrecoxa de frango congelada: deve contercaracterísticas sensoriais como textura, sabor, odor e cor,característicos. Embalagens: materiais adequados para ascondições de armazenamento e transporte, com proteçãoapropriada, etiquetada ou rotulada, conforme exigência doserviço de inspeção ou legislação vigente, contendo prazode validade, nome do produto e corte, origem, e conterregistro de inspeção animal  (SIF, SIE ou SIM). Ofornecedor deverá apresentar juntamente com a propostaos seguintes documentos:  Registro de memorial descritivode processo de fabricação, de composição e de rotulagemde produtos de origem animal , análise microbiológica(Ficha técnica), Laudo físico-químico. Sendoexpressamente proibido o fracionamento do produto foradas normas de inspeção e vigilância sanitária. Transporte:deverá ser transportado em carro apropriado/baú frigoríficoaté o destino final ou em caixas térmicas (cerca de 10min.do local de origem até destino final), desde de que nãomodifique as características do produto ou o mesmo entreem processo de descongelamento, sendo assim o mesmodeve chegar ao destino final a temperatura de -18ºC.

KG 5.780,00  LAR 0,0000 6,49    37.512,20   

86 Creme brigadeiro de chocolate, rendimento de 18,5porções/ 200 ml de água,  embalagem de 1 kg, depolietileno leitoso atóxico, intacta, bem vedada e deveconstar: data de  fabricação de no máximo 1 mês da datade entrega do produto, prazo de validade, informaçõesnutricionais e ingredientes. O fabricante deverá apresentardocumentação técnica (anexar junto a proposta: registro doproduto, ficha técnica e laudo de análise do laboratóriooficial).
UN 410,00  BOA SAFRA 0,0000 14,90    6.109,00   

87 Creme cajuzinho de amendoim rendimento de 18,5 porções/200 ml de água, embalagem de 1 kg, de  polietileno leitosoatóxico, intacta, bem vedada e deve constar: data defabricação de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto, prazo de validade, informações nutricionais eingredientes. O fabricante deverá apresentar documentaçãotécnica (anexar junto a proposta: registro do produto, fichatécnica e laudo de análise do laboratório oficial). UN 410,00  BOA SAFRA 0,0000 14,90    6.109,00   
88 Creme de chocolate branco com coco,  rendimento de 18,5porções/ 200 ml de água,  embalagem de 1 kg, depolietileno leitoso atóxico, intacta, bem vedada e deveconstar: data de  fabricação de no máximo 1 mês da datade entrega do produto, prazo de validade, informaçõesnutricionais e ingredientes. O fabricante deverá apresentardocumentação técnica (anexar junto a proposta: registro doproduto, ficha técnica e laudo de análise do laboratóriooficial).

UN 410,00  BOA SAFRA 0,0000 14,90    6.109,00   
90 Curau de milho com leite de coco,   rendimento de 18,5porções/ 200 ml de água,  embalagem de 1 kg, depolietileno leitoso atóxico, intacta, bem vedada e deveconstar: data de  fabricação de no máximo 1 mês da datade entrega do produto, prazo de validade, informaçõesnutricionais e ingredientes. O fabricante deverá apresentardocumentação técnica (anexar junto a proposta: registro doproduto, ficha técnica e laudo de análise do laboratóriooficial).

UN 385,00  BOA SAFRA 0,0000 14,90    5.736,50   
92 Doce de Leite cremoso embalagem de 900gr. Com carimbodo serviço de inspeção (SIM,SIF ou SISB) UN 800,00  OLIVEIRA 0,0000 9,99    7.992,00   94 Ervilha congelada, selecionada, variedade correspondentede tamanho e formatos naturais, maduros, limpos,embalagem de 300g, devendo estar intacta, bem vedada econstar data de  fabricação de no máximo 1 mês da data deentrega do produto. UN 600,00  LAR 0,0000 4,99    2.994,00   97 Extrato de Tomate 130 gr UN 560,00  QUERO 0,0000 1,49    834,40   98 Extrato de tomate de boa qualidade e bom rendimento.Acondicionamento em lata, contendo até 880g, nãodevendo estar amassada, enferrujada ou estufada, comespuma ou vazamento. Na embalagem deve constar:datade fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto, prazo de validade de 18 meses, informaçãonutricional e ingredientes. UN 2.700,00  QUERO 0,0000 5,55    14.985,00   
105 FARINHA DE QUIBE - 400g UN 225,00  KANTY 0,0000 6,15    1.383,75   109 FARINHA LACTEA UN 100,00  ALL NUTRI 0,0000 4,19    419,00   110 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 1 KG KG 155,00  CALDAO 0,0000 2,99    463,45   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             CNPJ:RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601               C.E.P.: 75.438.655/0001-4588535-000 - Correia Pinto - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2018 - PR 34/201834/201804/06/2018Folha:  6/18ItemParticipante: Especificação6705 - SUPERMERCADO SENEM LTDA - EPP                Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total118 Frango inteiro congelado: deve conter característicassensoriais como textura, sabor, odor e cor, característicos.Embalagens: materiais adequados para as condições dearmazenamento e transporte, com proteção apropriada,etiquetada ou rotulada, conforme exigência do serviço deinspeção ou legislação vigente, contendo prazo de validade,nome do produto, origem, e conter registro de inspeçãoanimal  (SIF, SIE ou SIM). O fornecedor deverá apresentarno ato da entrega, os seguintes documentos:  Registro dememorial descritivo de processo de fabricação, decomposição e de rotulagem de produtos de origem animal ,análise microbiológica (Ficha técnica), Laudo físico-químico.Sendo expressamente proibido o fracionamento do produtofora das normas de inspeção e vigilância sanitária.Transporte: deverá ser transportado em carroapropriado/baú frigorífico até o destino final ou em caixastérmicas (cerca de 10min. do local de origem até destinofinal), desde de que não modifique as características doproduto ou o mesmo entre em processo dedescongelamento, sendo assim o mesmo deve chegar aodestino final a temperatura de -18ºC.

KG 16.365,00  MORGANA 0,0000 4,84    79.206,60   

135 Leite de soja em pó. O produto deve ser sem adição deaçúcar,intacta, bem vedada, devendo constar: data defabricação, prazo de validade, informação nutricional eingredientes. Embalagem 250g. KG 120,00  LIPO VITA 0,0000 16,90    2.028,00   136 Leite de soja líquido, alimento a base de soja, 0% lactose e0% colesterol, fonte de proteínas, cálcio, zinco, vit A, B2,B6, B12, C, D, E e acido fólico, contendo 240mg de cálciopara 200 ml de leite de soja. Embalagem tipo tetra blikcontendo 1 litro cada. a embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto informação nutricional. UN 1.060,00  ADES 0,0000 4,99    5.289,40   
144 Lentilha graúda tipo I, selecionado, da última safra,constando no mínimo 90% de grãos na cor característica,variedade correspondente de tamanho e formatos naturais,maduros, limpos e secos. embalagem de 500g, devendoestar intacta, bem vedada e constar data de  fabricação deno máximo 1 mês da data de entrega do produto. Deveráobedecer a Portaria MA nº065 de 16/02/93. UN 660,00  CAROL 0,0000 4,20    2.772,00   
146 Limão. Características: casca verde e íntegra. Embaladosem plástico de polietileno transparente. KG 290,00  BONACOLSI 0,0000 3,30    957,00   148 LINGUICINHA INSPECIONADO PELO SIF KG 590,00  WALLE 0,0000 8,99    5.304,10   155 Macarrão com sêmola, tipo talharim. Embalagens de 1 kgcada. A embalagem deve estar intacta, bem vedada, sem apresença de fungos e deve constar: data de  fabricação deno máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo devalidade de no mínimo  12 meses, informação nutricional,ingredientes. KG 2.535,00  ORQUIDEA 0,0000 3,99    10.114,65   157 Macarrão integral, tipo parafuso, embalagem de 500g . Aembalagen deve estar intacta, bem vedada, sem apresença de fungos e deve constar: data de fabricação deno máximo 1 mês  da data de entrega do produto, prazo devalidade de no mínimo 12 meses, informaçãonutricional,ingredientes. UN 100,00  ORQUIDEA 0,0000 3,25    325,00   161 MANDOLATE - pacotes c/10 un UN 50,00  MARAS 0,0000 4,40    220,00   163 MANTEIGA - tipo aviaçao potes com 500g UN 510,00  TIROL 0,0000 15,90    8.109,00   164 Margarina, com 0% de gordura trans descrita no rotulo,embalagem de 500gr cada. A embalagem deve estarintacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação deno maximo 1 mês da data de entrega do produto e prazo devalidade. UN 1.315,00  FAMILY 0,0000 2,49    3.274,35   166 Mel puro orgânico. Deve conter o carimbo do Serviço deInspeção  (SIF, SIE e SIM). Potes de um 1kg. A embalagemdeve estar intacta, bem vedada e deve constar: data defabricação de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto e prazo de validade, procedência do produto UN 255,00  SAO BRAZ 0,0000 29,10    7.420,50   168 Milho para pipoca, com bom rendimento e boa qualidade degrãos. Pacotes de 400g cada.  A embalagem deve estarintacta, bem vedada e deve constar: data de  fabricação deno máximo 1 mês da data de entrega do produto e prazo devalidade. UN 1.200,00  CAROL 0,0000 1,69    2.028,00   171 Moranga. Características: de primeira qualidade, livre dedefeitos, fresca e tamanho médio, ao ponto para consumo.Embalados em plástico de polietileno transparente. KG 400,00  BONACOLSI 0,0000 1,99    796,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             CNPJ:RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601               C.E.P.: 75.438.655/0001-4588535-000 - Correia Pinto - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2018 - PR 34/201834/201804/06/2018Folha:  7/18ItemParticipante: Especificação6705 - SUPERMERCADO SENEM LTDA - EPP                Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total173 Mortadela sem gordura resfriada, de boa procedência equalidade, com carimbo no serviço de inspeção federal(SIF, SIE e SIM) - registro de inspeção animal. Peças deaté 2kg cada.  A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto, informação nutricional,ingredientes. KG 710,00  CONFIANÇA 0,0000 7,10    5.041,00   

175 Óleo de soja refinado. Embalagem em "lata" de 900ml, nãodevendo estar amassadas, enferrujadas ou estufadas, comespuma ou vazamento. Na embalagem deve constar: datade  fabricação de no máximo 3 meses da data de entregado produto, prazo de validade, informação nutricional. L 3.380,00  COAMO 0,0000 3,06    10.342,80   176 Orégano. Embalagem contendo 100g do produto, devendoestar intacta, bem vedada e constar: data de  fabricação deno máximo 1 mês da data de entrega do produto e prazo devalidade e origem. UN 435,00  CAROL 0,0000 4,20    1.827,00   178 PAÇOQUINHA PACOTE C/ 10 UNIDADES UN 50,00  MARAS 0,0000 4,40    220,00   179 Pacote para pipoca com 500 UN 225,00  EMBRAST 0,0000 12,90    2.902,50   188 PÉ DE MOLEQUE C/ 10 UNIDADES UN 50,00  MARAS 0,0000 4,40    220,00   189 Peito de frango congelado: deve conter característicassensoriais como textura, sabor, odor e cor, característicos.Embalagens: materiais adequados para as condições dearmazenamento e transporte, com proteção apropriada,etiquetada ou rotulada, conforme exigência do serviço deinspeção ou legislação vigente, contendo prazo de validade,nome do produto e corte, origem, e conter registro deinspeção animal  (SIF, SIE ou SIM). O fornecedor deveráapresentar juntamente com a proposta os seguintesdocumentos:  Registro de memorial descritivo de processode fabricação, de composição e de rotulagem de produtosde origem animal, análise microbiológica (Ficha técnica),Laudo físico-químico. Sendo expressamente proibido ofracionamento do produto fora das normas de inspeção evigilância sanitária. Transporte: deverá ser transportado emcarro apropriado/baú frigorífico até o destino final ou emcaixas térmicas (cerca de 10min. do local de origem atédestino final), desde de que não modifique ascaracterísticas do produto ou o mesmo entre em processode descongelamento, sendo assim o mesmo deve chegarao destino final a temperatura de -18ºC.

KG 580,00  MORGANA 0,0000 7,99    4.634,20   

190 PEPINO EM CONSERVA 300g UN 90,00  NATUOVO 0,0000 4,99    449,10   192 Pimenta em pó embalagem c 30 gr, boa qualidade UN 305,00  CAROL 0,0000 1,79    545,95   193 Pimentão verde. Características: boa qualidade e livre dedefeitos. Embalados em plástico de polietileno transparente. KG 310,00  BONACOLSI 0,0000 3,25    1.007,50   194 PIPOCA DOCE 31G PCT 5.430,00  CARABITOS 0,0000 0,80    4.344,00   196 PÓ P/ SORVETE VÁRIOS SABORES 120g UN 10,00  APTI 0,0000 3,99    39,90   197 Pó para o preparo de gelatina com "corante natural" (comvariaçao de sabores). Embalagem contendo 1 kg doproduto. Na embalagem deve constar: data de fabricaçãode no máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazode validade, informação nutricional e ingredientes.Apresentar laudo bromatológico de laboratório oficial e fichatécnica assinada pelo técnico responsável. UN 1.200,00  BOA SAFRA 0,0000 14,90    17.880,00   
198 Pó sem leite para o preparo de frapê de frutas, maçãdesidratada em flocos e banana desidratada em flocos, mixde vitaminas, com corante natural.  rendimento de 18,5porções/ 200 ml de água,  embalagem de 1 kg, depolietileno leitoso atóxico, intacta, bem vedada e deveconstar: data de  fabricação de no máximo 1 mês da datade entrega do produto, prazo de validade, informaçõesnutricionais e ingredientes. O fabricante deverá apresentardocumentação técnica (anexar junto a proposta: registro doproduto, ficha técnica e laudo de análise do laboratóriooficial).

UN 600,00  BOA SAFRA 0,0000 14,90    8.940,00   
202 Pudim (em pó), diversos sabores , 60g cada. Naembalagem deve constar: data de fabricação de no máximo1 mês da data de entrega do produto, prazo de validade,informação nutricional e ingredientes. UN 105,00  APTI 0,0000 1,20    126,00   203 Pudim em pó diversos sabores contendo 1 kg cada. Comdata de fabricação de no maximo 1 mês da data de entregado produto,  prazo de validade, informação nutricional eingredientes. UN 700,00  APTI 0,0000 5,99    4.193,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             CNPJ:RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601               C.E.P.: 75.438.655/0001-4588535-000 - Correia Pinto - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2018 - PR 34/201834/201804/06/2018Folha:  8/18ItemParticipante: Especificação6705 - SUPERMERCADO SENEM LTDA - EPP                Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total204 QUEIJO Minas Padrão Queijo fresco obtido por coagulaçãoenzimática do leite com coalho e/ou outras enzimascoagulantes apropriadas, complementada ou não com açãode bactérias lácticas específicas. Embalagem com 500g,data de fabricação, prazo de validade, informaçãonutricional e ingredientes. KG 150,00  FRIMESA 0,0000 31,70    4.755,00   205 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 250gr UN 1.200,00  TERRA VIVA 0,0000 4,09    4.908,00   209 REFRIGERANTE - Embalagem de 2 litros, diversos sabores UN 400,00  CAPRICHO 0,0000 3,00    1.200,00   214 SAL AMONÍACO 100g UN 200,00  DONA BELA 0,0000 2,00    400,00   223 SUCO EM PÓ  1 Kg UN 190,00  APTI 0,0000 7,21    1.369,90   224 Tempero Completo 300gr UN 150,00  ITALY 0,0000 1,99    298,50   227 Vinagre branco. Embalagem de 900 ml. A embalagem deveestar intacta, bem vedada e deve constar: data defabricação de no maximo 1 mês da data de entrega doproduto e prazo de validade UN 1.090,00  CHEMIN 0,0000 1,39    1.515,10   Total do Participante --------> 513.273,55   _________________________ItemParticipante: Especificação11110 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total80 COMPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGEM 380gr UN 130,00  SUSTAINJUNIOR 0,0000 27,50    3.575,00   137 LEITE EM PÓ NAN nº 1/0 anti-refluxo UN 380,00  APTAMIL AR 0,0000 28,00    10.640,00   139 LEITE EM PÓ NAN CONFORT UN 300,00  APTAMILPREMIUM 1 0,0000 22,00    6.600,00   140 LEITE EM PÓ, Similar ou superior a  NAN HA - leitehipoalergênico - lata 400g UN 280,00  APTAMIL HA 0,0000 30,45    8.526,00   Total do Participante --------> 29.341,00   _________________________ItemParticipante: Especificação11201 - COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORTES HORN LTUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 ABACATE KG 350,00  PRÓ CAMPOIN NATURA 0,0000 3,79    1.326,50   3 Abobrinha. Características: casca coriácea com paredesespessas e de cor verde. Embalados em plástico depolietileno transparente. KG 500,00  CAETANO INNATURA 0,0000 2,35    1.175,00   16 Aipim descascado. Características: boa qualidade etamanho médio. Embalados em plástico de polietilenotransparente. KG 650,00  KOCH 0,0000 3,80    2.470,00   26 Banana Branca KG 565,00  SHIMIT INNATURA 0,0000 2,40    1.356,00   30 BATATA DOCE KG 630,00  SOROCABAIN NATURA 0,0000 1,84    1.159,20   34 BERGAMOTA KG KG 740,00  PAULISUL INNATURA 0,0000 1,95    1.443,00   78 Chuchu. Características: verde, tenro, firme, sem manchasna casca e no interior. Embalados em plástico de polietilenotransparente. KG 618,00  CAETANO INNATURA 0,0000 2,50    1.545,00   83 Couve-flor. Características: boa qualidade e livre dedefeitos. Embalados em plástico de polietileno transparente. UN 570,00  CAETANO INNATURA 0,0000 3,20    1.824,00   129 KIWI KG 130,00  PAULISUL INNATURA 0,0000 8,00    1.040,00   130 Laranja lima. Características: casca íntegra e de coralaranjada, odor agradável e doce. Embalados em plásticode polietileno transparente ou caixas vazadas. UN 815,00  PAULISUL INNATURA 0,0000 1,95    1.589,25   131 Laranja pêra. Características: casca íntegra e de coralaranjada, odor agradável e doce. Embalados em plásticode polietileno transparente ou caixas vazadas. KG 6.415,00  PAULISUL INNATURA 0,0000 1,69    10.841,35   149 Maçã. Características: casca íntegra, sem manchas eamassados. Embalados em plástico de polietilenotransparente ou caixas vazadas. KG 7.455,00  SGCOMÉRCIOIN NATUR 0,0000 1,79    13.344,45   160 Mamão. Características: casca fina, lisa, amarela, semmanchas e amassados, polpa macia. Embalados emplástico de polietileno transparente ou caixas vazadas. UN 405,00  UNIÃO INNATURA 0,0000 3,20    1.296,00   162 Manga, Caracteristicas: Tamanho médio em processo deAmadurecimento. KG 385,00  PRO CAMPOIN NATURA 0,0000 3,80    1.463,00   167 MELANCIA KG 655,00  PETRY INNATURA 0,0000 2,00    1.310,00   172 MORANGO (Quilo) KG 305,00  PAULISUL INNATURA 0,0000 18,40    5.612,00   191 Pepino salada. Características: aparência fresca, tenra,sem defeitos e de cor verde. Embalados em plástico depolietileno transparente. KG 495,00  BESEN INNATURA 0,0000 2,40    1.188,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             CNPJ:RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601               C.E.P.: 75.438.655/0001-4588535-000 - Correia Pinto - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2018 - PR 34/201834/201804/06/2018Folha:  9/18ItemParticipante: Especificação11201 - COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORTES HORN LTUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total210 Repolho Roxo. Características: tipo roxo, fresco, de boaqualidade. Embalados em plástico de polietilenotransparente. Com aprox. 2,5 kg cada. UN 235,00  CAETANO INNATURA 0,0000 2,20    517,00   211 Repolho. Características: tipo branco, fresco, de boaqualidade. Embalados em plástico de polietilenotransparente. Com aprox. 2,5 kg cada. UN 575,00  CAETANO INNATURA 0,0000 1,85    1.063,75   225 Tomate. Características: bem formados, lisos, livre dedefeitos, cor vermelho-vivo (maduro) e ligeiramente moles.Não serão aceitos tomates estragados. Embalados emplástico de polietileno transparente. KG 1.740,00  TURNES INNATURA 0,0000 2,90    5.046,00   226 Vagem. Características: aparência fresca, tenra, semdefeitos e de cor verde ou verde com contorno marrom.Embalados em plástico de polietileno transparente. KG 610,00  TURNES INNATURA 0,0000 7,50    4.575,00   Total do Participante --------> 61.184,50   _________________________ItemParticipante: Especificação11279 - C. A. FURTADO SENEM Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total9 ADOCANTE dietético c/ 100 ml UN 130,00  ZERO CAL 0,0000 2,93    380,90   18 Alho. Embalagem de rede com 100g cada. UN 2.057,00  PLANALTO 0,0000 3,40    6.993,80   59 Carne bovina congelada (em cubos) – tipo acém isenta detecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial,aponevroses, tendões, coágulos e nodos linfáticos, deveapresentar características sensoriais como textura, sabor,odor, característicos; cor variando de vermelho cereja avermelho escuro; Acondicionamento: deverá ser embaladocom materiais adequados para as condições dearmazenamento e transporte, com proteção apropriada.Embalagem: deve ser entregue à vácuo, com máx. 1 kgcada, sendo cada embalagem etiquetada ou rotulada, comrotulagem exigida pelo serviço de inspeção ou legislaçãovigente, deve conter prazo de validade, nome da carne,origem, e conter registro de inspeção animal  (SIF, SIE ouSIM). O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega, osseguintes documentos:  Registro de memorial descritivo deprocesso de fabricação, de composição e de rotulagem deprodutos de origem animal , análise microbiológica (Fichatécnica), Laudo físico-químico. Sendo expressamenteproibido o fracionamento do produto fora das normas deinspeção e vigilância sanitária. Transporte: deverá sertransportado em carro apropriado/baú frigorífico até odestino final ou em caixas térmicas (cerca de 10min. dolocal de origem até destino final), desde de que nãomodifique as características do produto ou o mesmo entreem processo de descongelamento, sendo assim o mesmodeve chegar ao destino final a temperatura de -18ºC.

KG 5.230,00  VARPI 0,0000 17,75    92.832,50   

60 Carne bovina inteira congelada - tipo acém, isenta detecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial,aponevroses, tendões, coágulos e nodos linfáticos, deveapresentar características sensoriais como textura, sabor,odor, característicos; cor variando de vermelho cereja avermelho escuro; Acondicionamento: deverá ser embaladocom materiais adequados para as condições dearmazenamento e transporte, com proteção apropriada.Embalagem: deve ser entregue à vácuo, com máx. 1 kgcada, sendo cada embalagem etiquetada ou rotulada, comrotulagem exigida pelo serviço de inspeção ou legislaçãovigente, deve conter prazo de validade, nome da carne,origem, e conter registro de inspeção animal  (SIF, SIE ouSIM). O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega, osseguintes documentos:  Registro de memorial descritivo deprocesso de fabricação, de composição e de rotulagem deprodutos de origem animal, análise microbiológica (Fichatécnica), Laudo físico-químico. Sendo expressamenteproibido o fracionamento do produto fora das normas deinspeção e vigilância sanitária. Transporte: deverá sertransportado em carro apropriado/baú frigorífico até odestino final ou em caixas térmicas (cerca de 10min. dolocal de origem até destino final), desde de que nãomodifique as características do produto ou o mesmo entreem processo de descongelamento, sendo assim o mesmodeve chegar ao destino final a temperatura de -18ºC.

KG 5.950,00  VARPI 0,0000 17,70    105.315,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             CNPJ:RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601               C.E.P.: 75.438.655/0001-4588535-000 - Correia Pinto - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2018 - PR 34/201834/201804/06/2018Folha:  10/18ItemParticipante: Especificação11279 - C. A. FURTADO SENEM Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total61 Carne bovina inteira congelada sem osso – coração dapaleta. Isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens,gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos e nodoslinfáticos, deve apresentar características sensoriais comotextura, sabor, odor, característicos; cor variando devermelho cereja a vermelho escuro; Acondicionamento:deverá ser embalado com materiais adequados para ascondições de armazenamento e transporte, com proteçãoapropriada. Embalagem: deve ser entregue à vácuo, commáx. 1 kg cada, sendo cada embalagem etiquetada ourotulada, rotulagem exigida pelo serviço de inspeção oulegislação vigente, deve conter prazo de validade, nome dacarne, origem, e conter registro de inspeção animal  (SIF,SIE ou SIM) O fornecedor deverá apresentar no ato daentrega, os seguintes documentos: Registro de memorialdescritivo de processo de fabricação, de composição e derotulagem de produtos de origem animal , análisemicrobiológica (Ficha técnica), Laudo físico-químico. Sendoexpressamente proibido o fracionamento do produto foradas normas de inspeção e vigilância sanitária. Transporte:deverá ser transportado em carro apropriado/baú frigoríficoaté o destino final ou em caixas térmicas (cerca de 10min.do local de origem até destino final), desde de que nãomodifique as características do produto ou o mesmo entreem processo de descongelamento, sendo assim o mesmodeve chegar ao destino final a temperatura de -18ºC.

KG 1.200,00  VARPI 0,0000 17,50    21.000,00   

62 Carne bovina inteira congelada sem osso – tipo costela.Isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens,aponevroses, tendões, coágulos e nodos linfáticos, compouca gordura aparente. Deve apresentar característicassensoriais como textura, sabor, odor, característicos; corvariando de vermelho cereja a vermelho escuro;Acondicionamento: deverá ser embalado com materiaisadequados para as condições de armazenamento etransporte, com proteção apropriada. Embalagem: deve serentregue à vácuo, com máx. 1 kg cada, sendo cadaembalagem etiquetada ou rotulada, com rotulagem exigidapelo serviço de inspeção ou legislação vigente, deve conterprazo de validade, nome da carne, origem, e conter registrode inspeção animal  (SIF, SIE ou SIM). O fornecedor deveráapresentar no ato da entrega, os seguintes documentos:Registro de memorial descritivo de processo de fabricação,de composição e de rotulagem de produtos de origemanimal, análise microbiológica (Ficha técnica), Laudofísico-químico. Sendo expressamente proibido ofracionamento do produto fora das normas de inspeção evigilância sanitária. Transporte: deverá ser transportado emcarro apropriado/baú frigorífico até o destino final ou emcaixas térmicas (cerca de 10min. do local de origem atédestino final), desde de que não modifique ascaracterísticas do produto ou o mesmo entre em processode descongelamento, sendo assim o mesmo deve chegarao destino final a temperatura de -18ºC.

KG 1.250,00  VARPI 0,0000 15,70    19.625,00   

63 Carne bovina inteira resfriada – tipo patinho. Isenta detecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial,aponevroses, tendões, coágulos e nodos linfáticos, deveapresentar características sensoriais como textura, sabor,odor, característicos; cor variando de vermelho cereja avermelho escuro; Acondicionamento: deverá ser embaladocom materiais adequados para as condições dearmazenamento e transporte, com proteção apropriada.Embalagem: deve ser entregue à vácuo, com máx. 1 kgcada, sendo cada embalagem etiquetada ou rotulada, comrotulagem exigida pelo serviço de inspeção ou legislaçãovigente, deve conter prazo de validade, nome da carne,origem, e conter registro de inspeção animal  (SIF, SIE ouSIM). O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega, osseguintes documentos:  Registro de memorial descritivo deprocesso de fabricação, de composição e de rotulagem deprodutos de origem animal , análise microbiológica (Fichatécnica), Laudo físico-químico. Sendo expressamenteproibido o fracionamento do produto fora das normas deinspeção e vigilância sanitária. Transporte: deverá sertransportado em carro apropriado/baú frigorífico até odestino final ou em caixas térmicas (cerca de 10min. dolocal de origem até destino final), desde de que nãomodifique as características do produto ou o mesmo entreem processo de descongelamento, sendo assim o mesmodeve chegar ao destino final a temperatura de 0 a 5ºC.

KG 1.730,00  VARPI 0,0000 21,45    37.108,50   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             CNPJ:RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601               C.E.P.: 75.438.655/0001-4588535-000 - Correia Pinto - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2018 - PR 34/201834/201804/06/2018Folha:  11/18ItemParticipante: Especificação11279 - C. A. FURTADO SENEM Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total65 Carne moída congelada de bovino – tipo músculo.Contendo como ingrediente obrigatório carnes obtidas demassas musculares esqueléticas de bovinos; Agua (max de3%); características sensoriais como textura, sabor, odor,característicos; cor variando de vermelho cereja a vermelhoescuro; gordura bovina (max 15%); isenta de tecidosinferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial,aponevroses, tendões, coágulos e nodos linfáticos, semretalhos,  conforme instrução normativa n.83 de 21/11/2003do MAPA, bem como, Regulamento Técnico de Identidadee Qualidade de Carne moída de Bovino (RTIQ).Acondicionamento: deverá ser embalado com materiaisadequados para as condições de armazenamento etransporte, com proteção apropriada. Embalagem: deve serentregue à vácuo, com máx. 1 kg cada, sendo cadaembalagem etiquetada ou rotulada, com rotulagem exigidapelo serviço de inspeção ou legislação vigente, deve conterprazo de validade, nome da carne, origem, e conter registrode inspeção animal  (SIF, SIE ou SIM). O fornecedor deveráapresentar no ato da entrega, os seguintes documentos:Registro de memorial descritivo de processo de fabricação,de composição e de rotulagem de produtos de origemanimal, análise microbiológica (Ficha técnica), Laudofísico-químico. Sendo expressamente proibido ofracionamento do produto fora das normas de inspeção evigilância sanitária. Transporte: deverá ser transportado emcarro apropriado/baú frigorífico até o destino final ou emcaixas térmicas (cerca de 10min. do local de origem atédestino final), desde de que não modifique ascaracterísticas do produto ou o mesmo entre em processode descongelamento, sendo assim o mesmo deve chegarao destino final a temperatura de -18ºC

KG 7.360,00  VARPI 0,0000 13,40    98.624,00   

66 Carne suína congelada sem osso(em cubos) - tipo lombo,deve apresentar-se isenta de tecidos inferiores como ossos,cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões,coágulos e nodos linfáticos, características sensoriais comotextura, sabor, odor, cor, característicos. Acondicionamento:deverá ser embalado com materiais adequados para ascondições de armazenamento e transporte, com proteçãoapropriada, a embalagem deve ser entregue à vácuo, commáx. 1 kg cada, sendo cada embalagem etiquetada ourotulada, conforme exigência do serviço de inspeção oulegislação vigente, deve conter prazo de validade, nome dacarne, origem, e conter registro de inspeção animal  (SIF,SIE ou O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega,os seguintes documentos: Registro de memorial descritivode processo de fabricação, de composição e de rotulagemde produtos de origem animal , análise microbiológica(Ficha técnica), Laudo físico-químico. Sendoexpressamente proibido o fracionamento do produto foradas normas de inspeção e vigilância sanitária. Transporte:deverá ser transportado em carro apropriado/baú frigoríficoaté o destino final ou em caixas térmicas (cerca de 10min.do local de origem até destino final), desde de que nãomodifique as características do produto ou o mesmo entreem processo de descongelamento, sendo assim o mesmodeve chegar ao destino final a temperatura de -18ºC.

KG 1.660,00  VARPI 0,0000 11,60    19.256,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             CNPJ:RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601               C.E.P.: 75.438.655/0001-4588535-000 - Correia Pinto - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2018 - PR 34/201834/201804/06/2018Folha:  12/18ItemParticipante: Especificação11279 - C. A. FURTADO SENEM Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total67 Carne suína inteira congelada sem osso - tipo lombo, deveapresentar-se isenta de tecidos inferiores como ossos,cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões,coágulos e nodos linfáticos, características sensoriais comotextura, sabor, odor, cor, característicos. Acondicionamento:deverá ser embalado com materiais adequados para ascondições de armazenamento e transporte, com proteçãoapropriada, a embalagem deve ser entregue à vácuo, commáx. 1 kg cada, sendo cada embalagem etiquetada ourotulada, conforme exigência do serviço de inspeção oulegislação vigente, deve conter prazo de validade, nome dacarne, origem, e conter registro de inspeção animal  (SIF,SIE ou SIM). O fornecedor deverá apresentar no ato daentrega, os seguintes documentos:  Registro de memorialdescritivo de processo de fabricação, de composição e derotulagem de produtos de origem animal , análisemicrobiológica (Ficha técnica), Laudo físico-químico. Sendoexpressamente proibido o fracionamento do produto foradas normas de inspeção e vigilância sanitária. Transporte:deverá ser transportado em carro apropriado/baú frigoríficoaté o destino final ou em caixas térmicas (cerca de 10min.do local de origem até destino final), desde que nãomodifique as características do produto ou o mesmo entreem processo de descongelamento, sendo assim o mesmodeve chegar ao destino final a temperatura de -18ºC.

KG 1.140,00  VARPI 0,0000 14,59    16.632,60   

125 Hamburger de carne de frango e de carne bovina - 56g UN 200,00  PERDIGAO 0,0000 0,99    198,00   128 Iogurte, bandeijas de 510g cada, contendo 6 un de potes deiogurte cada. A embalagem deve estar intacta, bem vedadae deve constar: data de  fabricação de no máximo 10 diasda data de entrega do produto, prazo de validade einformação nutricional. UN 750,00  BATAVO 0,0000 3,67    2.752,50   142 Leite UHT integral longa vida, líquido. Embalagem tipo tetrabrik contendo 1 litro cada. A embalagem deve estar intacta,bem vedada e deve constar: data de fabricação de nomáximo 1 mês da data de entrega do produto, informaçãonutricional e registro no Ministério da Agricultura . L 47.400,00  LANGUIRU 0,0000 3,19    151.206,00   177 Ovo de galinha. Características: fresco, casca livre derachaduras e sujidades. Embalagens contendo 1 dúziacada,  devendo estar intacta e constar prazo de validade. DZ 3.080,00  PUPU 0,0000 4,89    15.061,20   216 Salsicha congelada de boa procedência e qualidade.Pacotes de 3kg. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto, informação nutricional,ingredientes e registro de inspeção animal (SIF, SIE eSIM). KG 800,00  IACUMAN 0,0000 6,48    5.184,00   
Total do Participante --------> 592.170,00   _________________________ItemParticipante: Especificação12316 - THAIS HELEN FAÉ Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total10 Adoçante 100% a base de stévia, líquido, contendo 100 mlcada frasco, não devendo conter ciclamato, sacarina easpartame. A embalagem deve estar intacta, bem vedada,com prazo de validade e origem, informações nutricionais eingredientes. UN 320,00  ADOCYL 0,0000 11,99    3.836,80   12 AGUA MINERAL  - 20LT UN 3.720,00  IMPERATRIZ 0,0000 9,05    33.666,00   19 AMACIANTE DE CARNE UN 80,00  APTI 0,0000 6,89    551,20   25 BALA SORTIDA 600 gr UN 680,00  PIETROBOM 0,0000 4,55    3.094,00   29 BANHA 1KG UN 30,00  PAMPLONA 0,0000 6,33    189,90   32 BATATA PALHA 400 gr UN 50,00  KI FRITAS 0,0000 7,50    375,00   74 Chá de cidreira, acondicionado em pctes 100g (da erva). Oproduto não deverá apresentar resíduos, bolor ou cheironão característico. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto, ingredientes,procedência e prazo de validade. UN 570,00  LIPO VITA 0,0000 7,75    4.417,50   76 Chá de hortelã acondicionado em pctes 100g (da erva). Oproduto não deverá apresentar resíduos, bolor ou cheironão característico. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto, ingredientes,procedência e prazo de validade. UN 450,00  LIPO VITA 0,0000 10,25    4.612,50   81 CORANTE P/ CAFE  - 45gr UN 430,00  CRIS 0,0000 0,99    425,70   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             CNPJ:RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601               C.E.P.: 75.438.655/0001-4588535-000 - Correia Pinto - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2018 - PR 34/201834/201804/06/2018Folha:  13/18ItemParticipante: Especificação12316 - THAIS HELEN FAÉ Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total114 Filé de peito de frango tipo sassami congelado: deve contercaracterísticas sensoriais como textura, sabor, odor e cor,característicos. Embalagens: materiais adequados para ascondições de armazenamento e transporte, com proteçãoapropriada, etiquetada ou rotulada, conforme exigência doserviço de inspeção ou legislação vigente, contendo prazode validade, nome do produto e corte, origem, e conterregistro de inspeção animal  (SIF, SIE ou SIM). Ofornecedor deverá apresentar no ato da entrega, osseguintes documentos:  Registro de memorial descritivo deprocesso de fabricação, de composição e de rotulagem deprodutos de origem animal , análise microbiológica (Fichatécnica), Laudo físico-químico. Sendo expressamenteproibido o fracionamento do produto fora das normas deinspeção e vigilância sanitária. Transporte: deverá sertransportado em carro apropriado/baú frigorífico até odestino final ou em caixas térmicas (cerca de 10min. dolocal de origem até destino final), desde de que nãomodifique as características do produto ou o mesmo entreem processo de descongelamento, sendo assim o mesmodeve chegar ao destino final a temperatura de -18ºC.

KG 875,00  AGROVENETO 0,0000 9,70    8.487,50   

115 Filé de peixe tipo tilápia, congelado, deve apresentar odorcaracterístico, sem espinhas, acondicionado emembalagem de 1 kg , sendo embalagem íntegra, adequadae resistente, com rotulagem especificando o peso, tipo depeixe, data de fabricação, data de validade, origem e comregistro de inspeção animal (SIF, SIE e SIM). UN 650,00  LUZITANIA 0,0000 26,69    17.348,50   120 Gelatina em pó diet. Zero açúcar. Embalagem em caixa de12g. Sabor abacaxi. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de fabricação, prazo devalidade de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto e prazo  de validade, procedencia do produto UN 25,00  APTI 0,0000 1,50    37,50   121 Gelatina em pó Diet. Zero açucar. Embalagem em Caixa de12g. Sabor Morango. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de fabricação, prazo devalidade de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto e prazo de validade, procedência do Produto UN 425,00  APTI 0,0000 1,50    637,50   122 Gelatina em pó diet. Zero açúcar. Embalagem em caixa de12g. Sabor uva. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de fabricação, prazo devalidade de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto e prazo  de validade, procedencia do produto UN 25,00  APTI 0,0000 1,50    37,50   127 Iogurte  sem lactose,130g  zero lactose,  sem glúten,zerogordura, sem adição de açúcar, boa digestibilidade ecremosidade. Sem adição de conservantes, 3 tipos deculturas probióticas, pedaços de frutas de verdade,adoçado com suco da fruta. Sabor morango.. A embalagemdeve estar intacta, bem vedada  e deve constar: data defabricação de no máxino 10 dias da data de entrega doproduto, prazo de validade e  informação nutricional UN 150,00  TIROL 0,0000 2,75    412,50   
141 LEITE LONGA VIDA S/ LACTOSE UN 1.950,00  PIRACANJUBA 0,0000 3,30    6.435,00   143 Leite zero lactose, integral, Embalagem tipo tetra brikcontendo 1 litro cada. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto informação nutricional. UN 1.760,00  PIRACANJUBA 0,0000 3,30    5.808,00   145 LIGA NEUTRA P/ SORVETE - 100g UN 3,00  SELECTA 0,0000 5,99    17,97   147 LINGUIÇA SECA, mista KG 65,00  JS 0,0000 16,90    1.098,50   151 Macarrão com ovos, tipo cabelo de anjo.Pacotes de 1kg. A embalagem deve estar intacta, bemvedada, sem a presença de fungos e deve constar: data defabricação de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto, prazo de validade de no mínimo  12 meses,informação nutricional, ingredientes. KG 1.255,00  CASAREDO 0,0000 5,20    6.526,00   158 Macarrão sem glúten tipo penne,  embalagem de 500g   Aembalagen deve estar intacta, bem vedada, sem apresença de fungos e deve constar: data de fabricação deno máximo 1 mês  da data de entrega do produto, prazo devalidade de no mínimo 12 meses, informação nutricional,Ingredientes. UN 60,00  URBANO 0,0000 3,75    225,00   195 PIRULITO 300Gr - pacote UN 550,00  PIETROBOM 0,0000 2,65    1.457,50   201 Presunto fatiado 160gr, fatiado de boa procedência equalidade. Pacotes de 1kg. A embalagem deve estarintecta, bem vedada e deve constar: data de fabricação deno máximo 1 mês da data de entrega do produto, inforçaõnutricional, ingredientes e registro de inspeção animal. UN 4.280,00  SEARA 0,0000 3,98    17.034,40   208 Quirera (fubá extra grosso) (pctes de 1Kg cada). Com datade fabricação de no máximo 2 meses da data de entrega doproduto na Secretaria de Educação. KG 2.770,00  MALETTI 0,0000 2,69    7.451,30   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             CNPJ:RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601               C.E.P.: 75.438.655/0001-4588535-000 - Correia Pinto - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2018 - PR 34/201834/201804/06/2018Folha:  14/18ItemParticipante: Especificação12316 - THAIS HELEN FAÉ Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total228 Vinagre tinto. Emabalagem de no mínimo 750 ml. Aembalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar:data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entregado produto e prazo de validade. UN 205,00  HEINIG 0,0000 3,75    768,75   Total do Participante --------> 124.952,02   _________________________ItemParticipante: Especificação12841 - PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPPUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total7 Açúcar mascavo. Pacotes de até 1 kg cada. O produto nãodeve apresentar sujidade, umidade, bolor, mistura e pesoinsatisfatório. A embalagem deve estar intacta, bemvedada, com prazo de validade e origem. Deve constar datade  fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto na secretaria e educação. UN 360,00  2931 BELA 0,0000 6,64    2.390,40   14 AGUA MINERAL S/ GAS - fardo c/ 12 UN 5.005,00  2644 TREZETILIAS 0,0000 9,70    48.548,50   15 Água Mineral sem Gás Copo 200ml UN 6.000,00  3941 TREZETILIAS 0,0000 0,45    2.700,00   21 Amido de milho. Embalagens de 1kg cada. O produto nãodeverá apresentar resíduos, bolor ou cheiro nãocaracterístico. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto. UN 595,00  1746 BELA 0,0000 3,55    2.112,25   41 Biscoito salgado, tipo cream cracker com gergelim.Pacote de 400g. O produto deve apresentar-se íntegro,crocante, com sabor e odor agradável. A embalagem deveestar intacta, bem vedada e deve constar: data defabricação de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto, prazo de validade de pelo menos 8 meses,informação nutricional e ingredientes. UN 2.305,00  2130PRODASA 0,0000 3,15    7.260,75   

54 Café em pó, torrado moído extra forte de boa qualidade,com selo de pureza ABIC. Embalagens de 500 g, devendoestar intacta, bem vedada e constar: data de fabricação deno máximo 15 dias da data de entrega do produto e prazode validade de 4 meses. UN 5.320,00  4641 RIO SUL 0,0000 6,62    35.218,40   57 Canela em pó. Embalagem contendo até 30g do produto,devendo estar intacta, bem vedada e constar: data defabricação de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto e prazo de validade, origem do produto. UN 388,00  2720 BELA 0,0000 0,99    384,12   70 Cereal matinal de milho sabor chocolate, sem açucar, comcaracterísticas de crocancia, enriquecido com vitaminas eminerais. Embalagem plástica contendo 1 kg do produto.Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor oucheiro não característico. A embalagem deve estar intacta,bem vedada e deve constar: data de  fabricação de nomáximo 1 mês da data de entrega do produto e prazo devalidade, informação nutricional e ingredientes. KG 260,00  3412ALCAFOODS 0,0000 9,99    2.597,40   
71 Cereal matinal de milho sem açúcar, com características decrocancia, enriquecido com vitaminas e minerais.Embalagem plástica contendo até 1 kg do produto. Nãodeverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheironão característico. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto e prazo de validade,informação nutricional e ingredientes. KG 260,00  2266 GOLDFLAKES 0,0000 9,92    2.579,20   
73 Chá de camomila, acondicionado em pctes 100g (da erva).O produto não deverá apresentar resíduos, bolor ou cheironão característico. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto, ingredientes,procedência e prazo de validade. UN 570,00  2811 BELA 0,0000 7,90    4.503,00   75 Chá de erva-doce, acondicionado em pctes 100g (da erva).O produto não deverá apresentar resíduos, bolor ou cheironão característico. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto, ingredientes,procedência e prazo de validade. UN 550,00  2872 BELA 0,0000 7,10    3.905,00   85 Cravo da India. Embalagem contendo 20g cada, devendoestar intacta, bem vedada e constar: data de fabricação deno máximo 1 mês da data de entrega do produto e prazo devalidade, identificar a origem do produto. A maioria doscravos devem estar íntegros. UN 290,00  2723 BELA 0,0000 1,60    464,00   89 CREME DE LEITE - esterilizado, 25% de gordura, lata com300g UN 480,00  2475PIRACANJUBA 0,0000 2,22    1.065,60   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             CNPJ:RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601               C.E.P.: 75.438.655/0001-4588535-000 - Correia Pinto - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2018 - PR 34/201834/201804/06/2018Folha:  15/18ItemParticipante: Especificação12841 - PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPPUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total91 Doce de frutas, diversos sabores. Potes de 900gr. Aembalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar:data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entregado produto, prazo de validade, informação nutricional eingredientes. UN 1.015,00  DIFRUTTI 0,0000 5,88    5.968,20   95 Ervilha enlatada. Acondicionada em lata. Embalagemcontendo aprox. 200g, não devendo estar amassada,enferrujada ou estufada, com espuma ou vazamento. Naembalagem deve constar: data de fabricação de no máximo1 mês da data de entrega do produto, prazo de validade,informação nutricional e ingredientes.  Deverá constar oregistro no Ministério da Saúde. UN 920,00  PREDILECTA 0,0000 1,32    1.214,40   

96 EXTRATO DE TOMATE - lata de 350g UN 560,00  2576 DAJUDA 0,0000 1,89    1.058,40   99 Farelo de aveia. Embalagem de 250kg cada, constando naembalagem. Não deverá apresentar resíduos de impurezas,bolor ou cheiro não característico. A embalagem deve estarintacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação deno máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo devalidade de no mínimo 4 meses, informação nutricional,procedência do produto. UN. 3.055,00  2850 BELA 0,0000 6,80    20.774,00   
101 Farinha de mandioca, grupo seca, subgrupo finabeneficiada, classe branca, tipo 1, empacotamento semcontato manual, embalagens de 1 kg cada. Não deveráapresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro nãocaracterístico. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto, prazo de validade,informação nutricional. UN 875,00  2034 BELA 0,0000 3,34    2.922,50   
103 Farinha de milho (fubá de milho amarelo).Pacotes de 5 Kg cada. Não deverá apresentar resíduos deimpurezas, bolor ou cheiro não característico. A embalagemdeve estar intacta, bem vedada e deve constar: data defabricação de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto, prazo de validade, informação nutricional,  eregistro no Ministério da Saúde. UN 605,00  1784 DALLA 0,0000 10,30    6.231,50   
104 Farinha de milho torrada amarela (tipo biju). Embalagens dede 1 kg cada. Não deverá apresentar resíduos deimpurezas, bolor ou cheiro não característico. A embalagemdeve estar intacta, bem vedada e deve constar: data defabricação de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto, prazo de validade, informação nutricional. KG 755,00  1170IPANEMA 0,0000 3,86    2.914,30   107 Farinha de trigo especial, tipo 1, enriquecida com ferro eácido fólico. Sendo em pacotes de  5 Kg cada. Cada 100gdeve fornecer no mínimo 4,2 mg de ferro e 150 mcg deácido fólico. Não deverá apresentar resíduos, bolor oucheiro não característico.  A embalagem deve estar intacta,bem vedada e deve constar data de  fabricação de nomáximo 1 mês da data de entrega do produto. A rotulagemdeverá apresentar registro no Ministério da Saúde. UN 2.555,00  2877GARDENIA 0,0000 8,65    22.100,75   
108 Farinha de trigo integral pura. Pacotes de 1 kg cada. Nãodeverá apresentar resíduos, bolor ou cheiro nãocaracterístico.  A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar data de fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto. UN 1.230,00  PANFACIL 0,0000 2,99    3.677,70   111 Feijão preto, tipo 1, selecionado, da última safra, constandono mínimo 90% de grãos na cor característica, variedadecorrespondente de tamanho e formatos naturais, maduros,limpos e secos. Será permitido o limite de 2 de impurezas emateriais estranhos, obedecendo a Portaria 161 de24/07/87 - M.A. Embalagem de 1 Kg, devendo estar intacta,bem vedada e constar data de  fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto. UN 3.410,00  1274BRINGUETTI 0,0000 3,30    11.253,00   
112 Fermento biológico. Embalagem com 500g cada. O produtonão deverá apresentar bolor, coloração, sabor ou cheironão característico. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto, prazo de validade. UN 315,00  3074PAKMAYA 0,0000 11,08    3.490,20   113 Fermento químico em pó de boa qualidade. Embalagens de250 g cada. O produto não deverá apresentar resíduos deimpurezas, bolor, coloração, sabor ou cheiro nãocaracterístico. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto, prazo de validade. UN 1.160,00  2021TRISANTI 0,0000 4,22    4.895,20   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             CNPJ:RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601               C.E.P.: 75.438.655/0001-4588535-000 - Correia Pinto - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2018 - PR 34/201834/201804/06/2018Folha:  16/18ItemParticipante: Especificação12841 - PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPPUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total116 Flocos de cereais integrais: trigo, cevada e aveia -Embalagem com até 210g cada lata. Fonte de ferro e 10vitaminas.  Não deverá apresentar resíduos de impurezas,bolor ou cheiro não característico. A embalagem deve estarintacta, bem vedada, não deve estar amassada, estufada,com sinais de ferrugem e deve constar: data de fabricaçãode no máximo 1 mês da data de entrega do produto,informação nutricional e ingredientes. UN 455,00  FORT´LON 0,0000 4,28    1.947,40   

117 Flocos de Milho pré - cozido, tipo polentina - 500g UN 60,00  4728 SINHA 0,0000 1,65    99,00   119 Gelatina - 35g UN 950,00  BELA 0,0000 0,78    741,00   124 Granola sem uva passas. Embalagem plástica contendo1kg cada, descrito no produto. Não deverá apresentarresíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. Aembalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar:data de  fabricação de no máximo 1 mês da data de entregado produto e prazo de validade, procedência do produto. KG 550,00  3878NATURALE 0,0000 12,88    7.084,00   132 LEITE CONDENSADO 395 g UN 460,00  2476PIRACANJUBA 0,0000 2,78    1.278,80   134 LEITE DE COCO 200g UN 240,00  2845 INGA 0,0000 3,28    787,20   138 Leite em pó instantâneo integral, com pctes de 400g cada.Com data de fabricação de no máximo 2 meses da data deentrega do produto na Secretaria de Educação. e registrono Ministério da Agricultura. UN 1.280,00  3092 BELAC 0,0000 8,95    11.456,00   150 Macarrão Caseiro com ovos 500 gr PCT 880,00  2190ROSANE 0,0000 2,50    2.200,00   152 Macarrão com ovos, tipo parafuso. Pacotes de 1kg. Aembalagem deve estar intacta, bem vedada, sem apresença de fungos e deve constar: data de  fabricação deno máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo devalidade de no mínimo  12 meses, informação nutricional,ingredientes. KG 1.940,00  2426BORTOLINI 0,0000 3,24    6.285,60   153 Macarrão com ovos, tipo penne.Pacotes de 1kg. A embalagem deve estar intacta, bemvedada, sem a presença de fungos e deve constar: data defabricação de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto, prazo de validade de no mínimo  12 meses,informação nutricional, ingredientes. KG 1.505,00  2803BORTOLINI 0,0000 3,18    4.785,90   154 Macarrão com sêmola, tipo espagueti reto. Pacotes de 1 kg.A embalagem deve estar intacta, sem a presença defungos, bem vedada e deve constar: data de  fabricação deno máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo devalidade de no mínimo  12 meses, informação nutricional,ingredientes. KG 2.055,00  2428BORTOLINI 0,0000 3,20    6.576,00   156 Macarrão integral, tipo espagueti, embalagem de 500g . Aembalagen deve estar intacta, bem vedada, sem apresença de fungos e deve constar: data de fabricação deno máximo 1 mês  da data de entrega do produto, prazo devalidade de no mínimo 12 meses, informação nutricional,ingredientes. UN 100,00  DALLAS 0,0000 3,12    312,00   159 Macarrão tipo letrinha. Embalagens de 500gr cada. Aembalagem de estar intacta, bem vedada, sem a presençade fungos e deve constar: data de fabricação de no máximo1 mês da data de entrega do produto, prazo de validade deno mínimo 12 meses, informção nutricional, ingredientes. UN 850,00  1118GERMANI 0,0000 2,79    2.371,50   169 Milho verde enlatado. Acondicionamento em lata, contendo200g cada, não devendo estar amassada, enferrujada ouestufada, com espuma ou vazamento. Na embalagem deveconstar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data deentrega do produto, prazo de validade, informaçãonutricional e ingredientes. UN 1.290,00  PREDILECTA 0,0000 1,35    1.741,50   170 Mistura para bolo varios sabores de boa qualidade - 400g UN 80,00  LEO 0,0000 1,79    143,20   199 Polvilho azedo. Pacotes de 1 Kg. A embalagem deve estarintacta, bem vedada e deve  constar: data de fabricação deno máximo 1 mês da data da entregado produto e prazo devalidade. UN 890,00  1145 PRATA 0,0000 5,90    5.251,00   213 Sagu, classe pérola, tipo 1. Embalagens de 400g doproduto. O produto deve apresentar-se limpo, seco e isentode odores estranhos. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto e prazo de validade. UN 1.640,00  2242 BELA 0,0000 3,09    5.067,60   215 Sal refinado e iodado. Pacotes de 1 kg. A embalagem deveestar intacta, bem vedada e deve constar: data defabricação de no máximo 1 mês da data de entrega doproduto, prazo de validade, informação nutricional eingredientes. KG 2.256,00  4571 GARCA 0,0000 0,94    2.120,64   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO             CNPJ:RUA DUQUE DE CAXIAS, 3601               C.E.P.: 75.438.655/0001-4588535-000 - Correia Pinto - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2018 - PR 34/201834/201804/06/2018Folha:  17/18ItemParticipante: Especificação12841 - PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPPUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total217 Semente de Gergelim branco. Embalagem contendo até1kg cada, descrito no produto. Não deverá apresentarresíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. Aembalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar:data de  fabricação de no máximo 1 mês da data de entregado produto, prazo de validade, procedência do produto. KG 300,00  2996 BELA 0,0000 21,50    6.450,00   222 Suco de uva integral, com rendimento para pelo menos10lts. Embalagens com 1 lt cada.Deve constar naembalagem: data de fabricação, prazo de validade,informação nutricional e ingredientes. A data de  fabricaçãodeve ser de no máximo 2 mêses da data de entrega doproduto. O produto deve apresentar registro no ministérioda agricultura. Deve ser não fermentado e não alcoólico. UN 1.546,00  4582ALIANCA 0,0000 9,72    15.027,12   

Total do Participante --------> 281.954,23   _________________________ItemParticipante: Especificação13038 - LUIZ ANTONIO JUNCKES - ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total37 Biscoito doce, sabor chocolate. Pacotes de 370 g cada.  Oproduto deve apresentar-se íntegro, crocante, com sabor eodor agradável. A embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de  fabricação de no máximo 1mês da data de entrega do produto, prazo de validade de 1ano, informação nutricional e ingredientes. UN 2.385,00  MASPÃ 0,0000 2,72    6.487,20   44 BOLACHA CASEIRA  350 g PCT 780,00  MASPÃ 0,0000 3,11    2.425,80   45 BOLACHA DE MAIZENA - 350g PCT 1.295,00  MASPÃ 0,0000 2,75    3.561,25   46 BOLACHA DE MANTEIGA 350g PCT 1.260,00  MASPÃ 0,0000 3,11    3.918,60   47 BOLACHA DE POLVILHO 350g PCT 1.275,00  MASPÃ 0,0000 3,60    4.590,00   48 Bolacha tipo cookies integral zero açúcar (diet)  deamendoas e castanhas. Pacote de 150g.Com stévianatural, pedaços de amêndoas, sem adição de açúcares.Certificado pela ANAD (Associação Nacional  deAsssistência ao Diabetico). O produto deve apresentar-seintegro , crocante, com sabor e odor agradável ecaracteristico,  A  embalagem deve estar intacta, bemvedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1mês da data da entrega do produto, prazo de validadeinformação nutricional
PCT 100,00  MASPÃ 0,0000 7,24    724,00   

49 Bolacha tipo cookies integral zero açúcar (diet)  de manjarde coco. Pacote de 150g.Com stévia natural, ameixa ecocos, sem adição de açúcares. Certificado pela ANAD(Associação Nacional  de Asssistência ao Diabetico). Oproduto deve apresentar-se integro , crocante, com sabor eodor agradável e caracteristico,  A  embalagem deve estarintacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação deno máximo 1 mês da data da entrega do produto, prazo devalidade informação nutricional
PCT 100,00  MASPÃ 0,0000 7,24    724,00   

50 Bolacha tipo cookies sem glúten com castanha do Pará ecaju Pacote 150g. Sabor castanha do Pará e caju, comferro, fosforo, magnésio, selênio, vitamina B6 e E. Oproduto deve apresentar-se integro , crocante, com sabor eodor agradável e caracteristico, sem contaminação por trigoou outro traço de glúten por se tratar de celíacos. Aembalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar:data de fabricação de no máximo 1 mês da data da entregado produto, prazo de validade informação nutricional
PCT 100,00  MASPÃ 0,0000 7,24    724,00   

51 Bolacha tipo cookies sem glúten com frutas silvestres.Pacote 150g. Saborfrutas silvestres, com ferro, fosforo,magnésio, selênio, vitamina B6 e E. O produto deveapresentar-se integro , crocante, com sabor e odoragradável e caracteristico, sem contaminação por trigo ououtro traço de glúten por se tratar de celíacos. Aembalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar:data de fabricação de no máximo 1 mês da data da entregado produto, prazo de validade informação nutricional
PCT 100,00  MASPÃ 0,0000 2,43    243,00   

106 Farinha de rosca 500g UN 260,00  MASPÃ 0,0000 2,83    735,80   200 Polvilho Doce, pacote de 500 gr a embalagem deve estarintacta PCT 430,00  LORENZ 0,0000 3,44    1.479,20   212 ROSCA DE POLVILHO - pacote 80g UN 30,00  MASPÃ 0,0000 1,83    54,90   Total do Participante --------> 25.667,75   _________________________Total Geral ----------------------> 1.947.309,32   
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 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.MAURICIO RODRIGUES GOGACZOSANI IDALINA ALVES BRANCOMALGARETE GRECHONIAK DOS SANTOS BUNNMARISTELA FERNANDES RAMOSMAURICIO RODRIGUES GOGACZSILVANA BERNARDI DUARTEKAQUINI ATHAYDE DOS SANTOS MARTINS

Correia Pinto,  27  de  Junho  de  2018 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - Presidente - ........................................ - Secretária - ........................................ - Membro - ........................................ - Suplente Presidente - ........................................ - Suplente Secretária - ........................................ - Suplente/Membro


