
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 82.777.301/0001-9088501-900
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:PREGÃO PRESENCIALNr.:  76/2018 - PR 189/2018189/201808/11/2018Folha:  1/10
       O(a)  Prefeito Municipal,  ANTONIO CERON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação emvigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 ealterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

AP OESTE DIST. COM. DE ALIM. LTDA.     (16822)24 Chocolate ao leite em forma de coelho de no mínimo 50g.Apresentação: Embalado individualmente.Características: Devem apresentar gosto e sabor característicos doproduto. Entregue sem deformidades e defeitos. Em embalagemintacta com identificação completa do produto, data de fabricação evalidade. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contarda data de entrega. - Marca: DEMETRIO UN 2.950,00  0,0000 7,75    22.862,5029 Cobertura para sorvete, sabor chocolate de 1,3Kg.Apresentação: Embalado individualmente.Características: Xarope de alta viscosidade, sem glúten. Devemapresentar gosto e sabor característicos do produto. Entregue emembalagem intacta com identificação completa do produto, data defabricação e validade. Produto com validade igual ou superior a 06meses a contar da data de entrega. - Marca: FIBER UN 25,00  0,0000 11,70    292,5041 Doce de Leite cremoso ou em pasta.Apresentação: Pote de Polietileno ou acetato igual ou superior a400gr.Ingredientes: Leite, açúcar, estabilizante, conservante. Não contémglúten.Características Técnicas: Sem soro de leite na composição. Nãodeverá ter grumos de açúcar, calda de caramelo, bolor eestufamento, massa heterogênea e coloração não característica.Produto com validade igual ou superior a 120 dias a contar da datade entrega. - Marca: DOCITO
PT 653,00  0,0000 3,54    2.311,62

45 Paçoca de Amendoim em Tablete C/50und.Apresentação: Pote de 01 kg, com 50 Unidades, embaladosindividualmente.Características: Composto de açúcar cristal, amendoim torradosem pele, sal refinado. Validade de no mínimo 3 meses contadosda entrega. - Marca: NUPOMTO PT 327,00  0,0000 15,80    5.166,6050 Gelatina em Pó 25g (Abacaxi).Apresentação: Embalagem com 25g.Características: Polpas de frutas e corantes naturais. Rica emVitamina C. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir daentrega do produto. - Marca: BELA PCT 1.083,00  0,0000 0,99    1.072,17

a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação
f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

189/201876/2018-PRPREGÃO PRESENCIAL29/11/2018Registro de Preços para Aquisição de Alimentos não Perecíveis (doces, salgados, biscoitos e bebidas) para consumo nas Unidades da SMASH (Sede, CRAS I, II, III, IV, V, VI, VII  e VIII, Centro de Convivência do Idoso, CREAS I, II  e III, Centro POP, Acolhimento POP,  Acolhimento Emergencial, SAICA I  e II, Cozinha Comunitária, Padaria, Banco de Alimentos, Conselho Tutelar, Inclusão e Cidadania, Vida Ativa/Praça do CEU).  Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 
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AP OESTE DIST. COM. DE ALIM. LTDA.     (16822)51 Gelatina em Pó 25g (Limão).Apresentação: Embalagem com 25g.Características: Polpas de frutas e corantes naturais. Rica emVitamina C. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir daentrega do produto. - Marca: BELA PCT 1.083,00  0,0000 0,99    1.072,1752 Gelatina em Pó 25g (Morango).Apresentação: Embalagem com 25g.Características: Polpas de frutas e corantes naturais. Rica emVitamina C. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir daentrega do produto. - Marca: BELA PCT 1.183,00  0,0000 0,99    1.171,1753 Gelatina em Pó 25g (Uva).Apresentação: Embalagem com 25g.Características: Polpas de frutas e corantes naturais. Rica emVitamina C. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir daentrega do produto. - Marca: BELA PCT 883,00  0,0000 0,99    874,1759 Pipoca doce, pacote com no mínimo 100g.Características: Embalagem  contendo informações do produto,marca do fabricante, data da fabricação e validade. Produto comvalidade igual ou superior a 06 meses a contar da data de entrega. -Marca: BAMPINHO PCT 11.672,00  0,0000 3,90    45.520,8065 Apresentação: Valor por unidade de 25 a 35gr, entregue em caixasde 15 unidades.Características: Com vitaminas e ferro. Faz 1 litro. Em embalagemintacta com identificação completa do produto, data de fabricação,prazo de validade  e lote. Produto com validade igual ou superior a90 dias a contar da data de entrega. - Marca: ITAGUARY UND 12.180,00  0,0000 1,89    23.020,2066 Apresentação: Valor por unidade de 25 a 35gr, entregue em caixasde 15 unidades.Características: Com vitaminas e ferro. Faz 1 litro. Em embalagemintacta com identificação completa do produto, data de fabricação,prazo de validade  e lote. Produto com validade igual ou superior a90 dias a contar da data de entrega. - Marca: ITAGUARY UND 11.175,00  0,0000 1,89    21.120,7567 Apresentação: Valor por unidade de 25 a 35gr, entregue em caixasde 15 unidades.Características: Com vitaminas e ferro. Faz 1 litro. Em embalagemintacta com identificação completa do produto, data de fabricação,prazo de validade  e lote. Produto com validade igual ou superior a90 dias a contar da data de entrega. - Marca: ITAGUARY UND 11.265,00  0,0000 1,99    22.417,3568 Apresentação: Valor por unidade de 25 a 35gr, entregue em caixasde 15 unidades.Características: Com vitaminas e ferro. Faz 1 litro. Em embalagemintacta com identificação completa do produto, data de fabricação,prazo de validade  e lote. Produto com validade igual ou superior a90 dias a contar da data de entrega. - Marca: ITAGUARY UND 10.425,00  0,0000 1,89    19.703,2573 Refrigerante sabor Cola.Apresentação: Valor por lata igual ou superior a 350ml. Entregueem fardos plásticos de 12 unidades.Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada, açúcar,extratos vegetais, cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS 338e aroma natural. Lata intacta, com identificação completa doproduto, data de fabricação, prazo de validade e lote. Produto comvalidade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. -Marca: FRUKI LATA 1.524,00  0,0000 2,17    3.307,08

74 Refrigerante sabor Guaraná.Apresentação: Valor por lata igual ou superior a 350ml. Entregueem fardos plásticos de 12 unidades.Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada, açúcar,extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores:benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corantecaramelo IV. Não contém glúten. Lata intacta, com identificaçãocompleta do produto, data de fabricação, prazo de validade e lote.Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da datade entrega. - Marca: FRUKI
LATA 1.524,00  0,0000 2,15    3.276,60
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AP OESTE DIST. COM. DE ALIM. LTDA.     (16822)75 Refrigerante sabor Limão.Apresentação: Valor por lata igual ou superior a 350ml. Entregueem fardos plásticos de 12 unidades.Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada, açúcar,quinino, acidulante ácido cítrico, aroma natural e conservadorbenzoato de sódio. Lata intacta, com identificação completa doproduto, data de fabricação, prazo de validade e lote. Produto comvalidade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. -Marca: FRUKI LATA 1.464,00  0,0000 1,99    2.913,36

Total do Fornecedor: 176.102,29JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP     (6662)1 Água Mineral sem Gás.Apresentação: Fardos com 12 unidades.Características: Acondicionada em garrafa tipo pet, tampa comrosca e lacre. Contendo 500ml. Embalagem apresentando Lote,data de fabricação e validade do produto. Produto com validadeigual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca:Sarandi PCT 779,00  0,0000 10,20    7.945,802 Algodão doce de pote - tradicional - 35g.Características: Em embalagem intacta com identificação completado produto, data de fabricação e validade do produto. Produto comvalidade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. -Marca: Mavalerio UN 2.000,00  0,0000 5,76    11.520,003 Bala de gelatina 500g.Características: Sabores sortidos de frutas. Em pacotes intactoscom identificação completa do produto, lote, data de fabricação evalidade do produto. Produto com validade igual ou superior a 06meses a contar da data de entrega. - Marca: Docile PCT 442,00  0,0000 19,55    8.641,104 Bala de goma tipo "jujuba" - 1Kg.Características: Sabores sortidos de frutas. Colorida e macia. Empacote intacto com identificação completa do produto, lote, data defabricação e validade do produto.  Produto com validade igual ousuperior a 06 meses a contar da data de entrega. - Marca:Gomucho PCT 439,00  0,0000 11,20    4.916,805 Bala de Goma Sabor de Frutas C/30und 960g.Apresentação: Caixa 960gr c/ 30 tubos de 32 gramas cada. Produtocom validade igual ou superior a 90 dias a contar da data deentrega. - Marca: Gomucho CX 418,00  0,0000 11,70    4.890,606 Balas Macias 600g (Morango, Uva, Laranja)...Apresentação: Pacote com 100 unidades.Características: Produto preparado a base de açúcares fundidos eadicionado de substâncias que caracterizam o produto, como sucode frutas, óleos essenciais e adicionados de outras substânciaspermitidas; a principal característica do produto é o deapresentar-se macio, submetido a massamento mecânico atéobtenção da consistência desejada. Produto com validade igual ousuperior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: Paccin PCT 847,00  0,0000 6,15    5.209,05
13 Apresentação: Embalagem igual ou superior 200 gramas.Características: Composição básica farinha de trigo, gorduravegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas. Aembalagem deve conter os dados de identificação e procedência,informações nutricionais, número do lote, data de validade equantidade do produto.  Produto com validade igual ou superior a 90dias a contar da data de entrega. - Marca: Visconti PCT 5.226,00  0,0000 2,10    10.974,6014 Apresentação: Embalagem igual ou superior 200 gramas.Características: Composição básica farinha de trigo, gorduravegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas. Aembalagem deve conter os dados de identificação e procedência,informações nutricionais, número do lote, data de validade equantidade do produto.  Produto com validade igual ou superior a 90dias a contar da data de entrega. - Marca: Visconti PCT 5.226,00  0,0000 2,10    10.974,60
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JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP     (6662)17 Biscoito Tipo Wafer (chocolate, morango, baunilha)...Apresentação: Embalagem igual ou superior 140 gramas.Características: Composição básica farinha de trigo, gorduravegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas. Aembalagem deve conter os dados de identificação e procedência,informações nutricionais, número do lote, data de validade equantidade do produto.  Produto com validade igual ou superior a 90dias a contar da data de entrega. - Marca: Visconti PCT 4.074,00  0,0000 1,72    7.007,28

18 Biscoito Tipo Wafer (chocolate, morango, baunilha)...Apresentação: Embalagem igual ou superior 140 gramas.Características: Composição básica farinha de trigo, gorduravegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas. Aembalagem deve conter os dados de identificação e procedência,informações nutricionais, número do lote, data de validade equantidade do produto.  Produto com validade igual ou superior a 90dias a contar da data de entrega. - Marca: Visconti PCT 4.094,00  0,0000 1,72    7.041,68
19 Pacote Bombom C/Recheio Cremoso 1kg.Apresentação: Pacote contendo 1kg. A embalagem primária deveser aluminizada envolvendo o bombom e a secundária com plásticoresistente e atóxico.Características: Bombom com recheio cremoso, com camadacrocante de wafer, coberto com chocolate ao leite, peso deaproximadamente 21,5g cada, contendo como ingredientesprincipais: açúcar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecido comferro e ácido fólico, massa de cacau, castanha de caju, soro de leiteem pó, farinha de soja integral, amendoim, leite em pó integral, sal,óleo de soja, cacau em pó, extrato de malte e emulsificantes.Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. - Marca:Amor Carioca

PCT 804,00  0,0000 28,30    22.753,20
20 Caixa de Bombons de no mínimo 300g.Apresentação: A embalagem primária deve ser aluminizadaenvolvendo o bombom e a secundária com plástico resistente eatóxico.Características: Bombom com formatos e recheios sortidos.  Aembalagem deve conter os dados de identificação e procedência,informações nutricionais, número do lote, data de validade equantidade do produto.  Produto com validade igual ou superior a 90dias a contar da data de entrega. - Marca: Garoto CX 1.786,00  0,0000 8,90    15.895,40
21 Canudinho frito para recheio com maionese ou doces.Apresentação: Tipo "canudo de festa" - pacote de 180g.Características: Produto entregue sem deformidades e quebras.Em embalagem intacta com identificação completa do produto, datade fabricação e validade.  Produto com validade igual ou superior a60 dias a contar da data de entrega. - Marca: Tia Nena PCT 380,00  0,0000 8,80    3.344,0022 Cascão para sorvete.Apresentação: Caixa c/ 120 unidades.Características: Produto entregue sem deformidades e quebras.Em embalagem intacta com identificação completa do produto, datade fabricação e validade. Produto com validade igual ou superior a90 dias a contar da data de entrega. - Marca: Marvi CX 68,00  0,0000 40,80    2.774,4023 Chantilly - Preparado para creme, tradicional de 1 litro.Características: Em embalagem tipo "TETRAPAK"  intacta comidentificação completa do produto, data de fabricação e validade.Sem gorduras trans. Sabor suave. Produto com validade igual ousuperior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: Amélia UN 145,00  0,0000 22,00    3.190,0025 Chocolate ao leite em forma de ovo de 10g cada.Apresentação: Embalado individualmente, em pacote com 50unidades.Características: Devem apresentar gosto e sabor característicos doproduto. Entregue sem deformidades e defeitos. Em embalagemintacta com identificação completa do produto, data de fabricação evalidade. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contarda data de entrega. - Marca: Roma PCT 95,00  0,0000 12,90    1.225,50
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JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP     (6662)26 Chocolate ao leite tipo Baton.Apresentação: Caixa com 30 unidades de no mínimo 16gr. emformato de bastão, embaladas individualmente.Características: Devem apresentar gosto e sabor característicos doproduto. Entregue sem deformidades e defeitos. Em caixa intactacom identificação completa do produto, data de fabricação evalidade. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contarda data de entrega. - Marca: Baton CX 868,00  0,0000 28,50    24.738,00

27 Chocolate Granulado 1kg.Apresentação: Embalagem plástica com 1kg.Características: Embalagem contendo nome do produto, peso, datade fabricação, data de vencimento e lote. Produto com validadeigual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca:Harald PCT 351,00  0,0000 14,12    4.956,1228 Chocolate meio amargo Kg.Apresentação: Em barras de no mínimo 01Kg. com 40% a 45% decacau. Embalado individualmente.Características: Devem apresentar gosto e sabor característicos doproduto. Não hidrogenado. Entregue sem deformidades e defeitos.Em embalagem intacta com identificação completa do produto, datade fabricação e validade. Produto com validade igual ou superior a06 meses a contar da data de entrega. - Marca: Harald KG 143,00  0,0000 33,00    4.719,00
33 Flocos de arroz - 500g.Características:  Granulados em bolinhas crocantes. Emembalagem intacta com identificação completa do produto, data defabricação e validade do produto.  Produto com validade igual ousuperior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: Marvi PCT 56,00  0,0000 7,56    423,3634 Corante Alimentício a base d'água.Apresentação: Valor por unidade, entregue em caixa com 12 coresem frascos de 10ML cada. - Marca: Mix UN 49,00  0,0000 28,20    1.381,8036 Doce de Abóbora Coração C/50und.Apresentação: Caixa com 50 unidades.Características: Docinho, formato de coração, com polpa natural deabóbora, xarope de glicose e sal, corante natural de urucum,embalado por unidade com peso aproximado de 32 gramas.Validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega. - Marca:Nutribonn CX 253,00  0,0000 24,50    6.198,5037 Doce de amendoim "tipo pé de moça".Apresentação: Embalagem c/ 20 unidades, embrulhadosindividualmente, cada um contendo no mínimo 50 gramas.Características: Em embalagem intacta com identificação completado produto, data de fabricação e validade do produto. Produto comvalidade igual ou superior a 06 meses a contar da data de entrega. -Marca: Reis CX 458,00  0,0000 20,50    9.389,0038 Pé de Moleque C/50und.Apresentação: Embalagem c/ 50 unidades, embrulhadosindividualmente, cada um contendo no mínimo 20 gramas.Características: Doce de amendoim tipo Pé De Moleque.Ingredientes:Açúcar, amendoim, glucose, açúcar invertido, creme de milho, sal econservante sorbato de potássio. Não contém glúten. Produto comvalidade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. -Marca: Carijó PCT 296,00  0,0000 21,00    6.216,00
42 Doce de Leite Tipo Docinho c/50und.Apresentação: Caixa com 50 unidades. Embalado por unidade compeso aproximado de 70 gramas.Características: Formato quadrado. Principais ingredientes: leitepasteurizado, açúcar, xarope de glicose, farinha de trigo, leite empó, sal, essência de leite condensado e conservante acido sórbico. -Marca: Nutribonn CX 364,00  0,0000 16,00    5.824,00

Lages,   29   de  Novembro   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 82.777.301/0001-9088501-900
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:PREGÃO PRESENCIALNr.:  76/2018 - PR 189/2018189/201808/11/2018Folha:  6/10
JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP     (6662)44 Doce tipo "maria mole".Apresentação: Caixa com 50 unidades (peso mín. 01Kg), lacrada.Características: À base de gelatina e coco. Em embalagem intactacom identificação completa do produto, data de fabricação evalidade. - Marca: Arapongas CX 284,00  0,0000 22,50    6.390,0046 Marshmallow Chocolate C/50und.Apresentação: Marca de Referência Top Bel's.Características: Ingredientes principais: açúcar, gordura vegetal,xarope de glicose, cacau em pó, farinha de trigo, leite desnatadoem pó. Não contém glúten, produzido com produtos selecionadosrígido controle de qualidade. Devendo estar armazenado semexposição da luz solar e não expor a temperatura superior a 50ºC.Cada unidade com peso aproximado de 25 gramas, armazenadoem caixa com 50 unidades, vedada, com plástico reforçado, semestar amassada, rasgada ou suja. Prazo de validade de no mínimo6 meses a partir da entrega do produto. - Marca: Bell

CX 293,00  0,0000 25,30    7.412,90
47 Emulsificante e estabilizante neutro tipo Emustab de 200g.Características: Ingredientes básicos: Água e emulsificantes(monoglicerídeos de ácidos graxos destilados, sal de ácidos graxos,monoestearato de sorbitana e polioxietileno de monoestearato desorbitana) Embalagem intacta com identificação completa doproduto, data de fabricação e validade. Prazo de validade de nomínimo 6 meses a partir da entrega do produto. - Marca: Selecta UN 137,00  0,0000 9,90    1.356,3048 Essência de baunilha de 30ml.Características: Frasco contendo informações do produto, marca dofabricante, registro no Ministério da Saúde, data da fabricação evalidade. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir daentrega do produto. - Marca: Mix UN 94,00  0,0000 7,70    723,8049 Chocolate granulado colorido de 500g.Características: Embalagem contendo nome do produto, peso, datade fabricação, data de vencimento e lote. Produto com validadeigual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca:Mavalerio PCT 171,00  0,0000 6,07    1.037,9755 Leite de coco de 200ml.Características: Ingredientes básicos: Leite de coco, água,conservador INS 202, INS 211 e INS 223. acidulante INS 330 eespessante INS 466. Embalagem  contendo informações doproduto, marca do fabricante, data da fabricação e validade.Produto com validade igual ou superior a 06 meses a contar da datade entrega. - Marca: Menina UN 797,00  0,0000 4,30    3.427,1056 Marshmallow colorido de 500g tipo torcido.Apresentação: Nas cores rosa com azul e amarela. Sabor baunilha.Características: Embalagem intacta contendo informações doproduto, marca do fabricante, data da fabricação e validade.Produto com validade igual ou superior a 06 meses a contar da datade entrega. - Marca: Docile PCT 387,00  0,0000 16,52    6.393,2457 Mini pastilhas de chocolate confeitadas coloridas de 500g.Características: Entregue sem deformidades e quebras.Embalagem contendo informações do produto, marca do fabricante,data da fabricação e validade. Produto com validade igual ousuperior a 06 meses a contar da data de entrega. - Marca: Dori PCT 268,00  0,0000 20,50    5.494,0060 Pirulito em formato de coração, em pacote 500g.Características: Pacote com 50 unidades, em embalagemcontendo informações do produto, marca do fabricante, data dafabricação e validade. Produto com validade igual ou superior a 06meses a contar da data de entrega. - Marca: Peccin PCT 578,00  0,0000 8,34    4.820,5261 Pirulito de frutas com recheio de chiclete, pacote de 400g.Características: Pacote com no mínimo 50 unidades, saboressortidos, em embalagem contendo informações do produto, marcado fabricante, data da fabricação e validade. Produto com validadeigual ou superior a 06 meses a contar da data de entrega. - Marca:Pop Mania PCT 584,00  0,0000 10,50    6.132,00
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JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP     (6662)69 Refrigerante sabor Cola.Apresentação: Garrafa Pet de 02 litros.Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada, açúcar,extratos vegetais, cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS 338e aroma natural. Embalagem com identificação completa doproduto, data de fabricação, prazo de validade e lote. Produto comvalidade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. -Marca: Kinen UN 1.370,00  0,0000 4,20    5.754,00

70 Refrigerante sabor Guaraná.Apresentação: Garrafa Pet de 02 litros.Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada, açúcar,extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores:benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corantecaramelo IV. Não contém glúten. Embalagem com identificaçãocompleta do produto, data de fabricação, prazo de validade e lote.Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da datade entrega. - Marca: Kinen UN 1.715,00  0,0000 3,80    6.517,00
71 Refrigerante sabor laranja.Apresentação: Garrafa Pet de 02 litros.Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada, açúcar,suco de laranja, aroma sintético artificial, acidulante ácido cítrico,conservador benzoato de sódio, estabilizantes acetato isobutirato desacarose e dioctil sulfosuccinato de sódio. Embalagem comidentificação completa do produto, data de fabricação, prazo devalidade e lote. Produto com validade igual ou superior a 90 dias acontar da data de entrega. - Marca: Kinen UN 1.710,00  0,0000 4,80    8.208,00
72 Refrigerante sabor Limão.Apresentação: Garrafa Pet de 02 litros.Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada, açúcar,quinino, acidulante ácido cítrico, aroma natural e conservadorbenzoato de sódio. Embalagem com identificação completa doproduto, data de fabricação, prazo de validade e lote. Produto comvalidade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. -Marca: Kinen UN 1.690,00  0,0000 3,95    6.675,50
77 Sorvete seco.Apresentação: Caixa c/ 50 unidades.Características: Casquinha com maria mole, sabores diversos.Embalagem  intacta contendo informações do produto, marca dofabricante, data da fabricação e validade. Produto com validadeigual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca:Arapongas CX 222,00  0,0000 20,50    4.551,00Total do Fornecedor: 267.043,12JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA     (19655)7 Biscoito de natal, doce, 400g.Apresentação: Pacote de filme atóxico, resistente, lacrado.Características: Com aparência de massa leve e aerada.Características organoléticas e físico-químicas de acordo com alegislação vigente. Ingrediente: à base de trigo, manteiga, ovos,açúcar, essências, fermento. Coberto e decorado com glassê econfeitos coloridos. Formatos diversos, com temas natalinos.Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da datade entrega. - Marca: MASPÃ PCT 774,00  0,0000 14,35    11.106,90
8 Biscoito de Polvilho.Apresentação: Pacote de filme atóxico, resistente, lacrado, igual ousuperior 200 gramas.Características: Com aparência de massa leve e aerada.Características organoléticas e físico-químicas de acordo com alegislação vigente. Ingrediente: Biscoito feito à base de polvilho,óleo e ovos de boa qualidade. Produto com validade igual ousuperior a 12 meses a contar da data de entrega. - Marca: MASPÃ PCT 1.179,00  0,0000 18,00    21.222,00
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JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA     (19655)10 Apresentação: Embalagem igual ou superior 400 gramas.Características: Composição básica farinha de trigo, gorduravegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas. Aembalagem deve conter os dados de identificação e procedência,informações nutricionais, número do lote, data de validade equantidade do produto.  Produto com validade igual ou superior a 90dias a contar da data de entrega. - Marca: DIANA PCT 2.140,00  0,0000 4,99    10.678,6011 Biscoito doce amanteigado tipo "rosquinha".Apresentação: Pacote atóxico igual ou superior a 330gr.Características: Sabor coco. Composição básica: farinha de trigo,gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demaissubstâncias permitidas. Embalagens constando data de fabricação,data de validade, número do lote do produto e registro no Ministérioda Saúde. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contarda data de entrega. - Marca: MASPÃ PCT 1.721,00  0,0000 3,44    5.920,24

12 Biscoito doce amanteigado tipo rosquinha.Apresentação: Pacote atóxico igual ou superior a 330gr.Características: Sabor leite. Composição básica: farinha de trigo,gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demaissubstâncias permitidas. Embalagens constando data de fabricação,data de validade, número do lote do produto e registro no Ministérioda Saúde. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contarda data de entrega. - Marca: MASPÃ PCT 1.744,00  0,0000 3,44    5.999,36
16 Biscoito sem Lactose 300g.Apresentação: Pacote com 300g.Características: Ingredientes: amido de milho, farinha de arroz,açúcar mascavo, óleos vegetais, dextrose, proteína de soja,proteína de tremoço, emulsificante lecitina de girassol, aromasnaturais, estabilizante goma xantana, gaseificantes (bicarbonato desódio e bicarbonato de amônio), antioxidante, ácido fólico. Validademínima de 6 meses a partir da data de entrega. - Marca: MASPÃ PCT 273,00  0,0000 10,39    2.836,47
58 Pão de Mel C/Cobertura de Chocolate C/50und.Apresentação: Pacote com 50 unidades.Características: Cobertura sabor chocolate (açúcar, gordura vegetalhidrogenada e fracionada, leite em pó integral, cacau em pó,emulsificante lecitina de soja, estabilizante triestearato de sorbitano,emulsificante poliglicerol polirricinoleato e aroma vanilina), farinha detrigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar invertido, gorduravegetal, mel, especiarias, fermentos químicos bicarbonato deamônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja, aromaartificial de rum, aroma idêntico ao natural de baunilha, conservantepropionato de cálcio, acidulante ácido láctico, enzima protease.Contém Glúten. Validade mínima de 6 meses a partir da data deentrega. - Marca: MASPA

PCT 323,00  0,0000 41,40    13.372,20
Total do Fornecedor: 71.135,77NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME     (18471)9 Biscoito doce (tipo leite) - 400g.Apresentação: Pacote de filme atóxico, resistente, lacrado.Características: Com aparência de massa leve e aerada.Características organoléticas e físico-químicas de acordo com alegislação vigente. Ingrediente: Biscoito feito à base de farinha detrigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar invertido, sal,estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos (bicarbonato deamônio e bicarbonato de sódio), acidulante ácido láctico earomatizante.  Em pacote intacto com identificação completa doproduto, lote, data de fabricação e validade do produto.  Produtocom validade igual ou superior a 90 dias a contar da data deentrega. - Marca: LUAM

PCT 1.794,00  0,0000 3,90    6.996,60
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NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME     (18471)15 Biscoito Salgado "Tipo cream cracker".Apresentação: Embalagem igual ou superior 400 gramas.Características: Composição básica: farinha de trigo, gorduravegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. Aembalagem deve conter os dados de identificação e procedência,informações nutricionais, número do lote, data de validade equantidade do produto.  Produto com validade igual ou superior a 90dias a contar da data de entrega. - Marca: LUAM PCT 2.203,00  0,0000 4,70    10.354,10

39 Doce de Morango.Apresentação: Pote de Polietileno ou acetato igual ou superior a400gr.Características: Produzido com polpa de frutas, açúcar, glucose epectina. Sem glúten. Potes com tampa hermeticamente fechadacom lacre de proteção,  com identificação completa do produto,data de fabricação, prazo de validade  e lote. Produto com validadeigual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca:DIFRUTI PT 446,00  0,0000 4,40    1.962,40
40 Doce de Uva.Apresentação: Pote de Polietileno ou acetato igual ou superior a400gr.Características: Produzido com polpa de frutas, açúcar, glucose epectina. Sem glúten. Potes com tampa hermeticamente fechadacom lacre de proteção,  com identificação completa do produto,data de fabricação, prazo de validade  e lote. Produto com validadeigual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca:DIFRUTI PT 449,00  0,0000 5,59    2.509,91
62 Pó para pudim, sabor baunilha de 50g.Características: Sem soja em sua formulação. Embalagem comidentificação completa do produto, data de fabricação, prazo devalidade e lote. Produto com validade igual ou superior a 90 dias acontar da data de entrega. - Marca: APTI UN 426,00  0,0000 2,25    958,5063 Pó para pudim, sabor chocolate de 50g.Características: Sem soja em sua formulação. Embalagem comidentificação completa do produto, data de fabricação, prazo devalidade e lote. Produto com validade igual ou superior a 90 dias acontar da data de entrega. - Marca: APTI UN 426,00  0,0000 2,30    979,8064 Pó para pudim, sabor morango de 50g.Características: Sem soja em sua formulação. Embalagem comidentificação completa do produto, data de fabricação, prazo devalidade e lote. Produto com validade igual ou superior a 90 dias acontar da data de entrega. - Marca: APTI UN 427,00  0,0000 2,30    982,1076 Salgadinho de trigo, sabor bacon.Apresentação: Fardo com 20 pacotes de 50g cada.Características: Embalagem  intacta contendo informações doproduto, marca do fabricante, data da fabricação e validade.Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da datade entrega. - Marca: FITOS FRD 1.300,00  0,0000 28,19    36.647,00Total do Fornecedor: 61.390,41SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME     (19935)31 Coco Ralado 100g.Apresentação: Embalagem integra de 100g.Características: Elaborado com endosperma procedente de frutossãos e maduros. Aspecto fragmentos soltos, cor branca, cheiro esabor próprios, umidade máxima 4%. Não poderá apresentar cheiroalterado ou rançoso. Produto com validade igual ou superior a 90dias a contar da data de entrega. - Marca: VITACOCO PCT 1.141,00  0,0000 2,00    2.282,00
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SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME     (19935)35 Abacaxi em calda.Apresentação: Lata de 400g (peso drenado).Características: Ingredientes: Rodelas de abacaxi, água e açúcar.Em embalagem intacta com identificação completa do produto, datade fabricação e validade do produto. Produto com validade igual ousuperior a 06 meses a contar da data de entrega. - Marca:PINDUCA LATA 461,00  0,0000 9,70    4.471,7043 Pêssego em Calda Metades 450g.Apresentação: Lata contendo 450g.Características: Ingredientes: Pêssego, água, açúcar. Não contémglúten. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data deentrega. - Marca: SCHRAMM LATA 651,00  0,0000 7,39    4.810,89Total do Fornecedor: 11.564,59Total Geral: 587.236,18

Lages,   29   de  Novembro   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL


