ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
CNPJ:
82.777.301/0001-90
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP:
88501-110 - Lages

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 7/2019

Telefone:(49) 3221-1000
Processo

18/2019

Data do Processo:

15/02/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PARCIAL DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Sr(a). Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Processo Nr.:
b) Licitação Nr.:
c) Modalidade:
d) Data Homologação:
e) Objeto da Licitação:

18/2019
7/2019 - PR
Pregão presencial
15/03/2019
Registro de Preços para a Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria da
Administração e Fazenda, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria da Saúde, Secretaria
de Assistência Social e Habitação, Secretaria de Política para Mulher e Assuntos
Comunitários, Secretaria Municipal de Águas e Saneamento, Secretaria de Meio
Ambiente e Serviços Públicos e LagesPrevi

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Marca

Unid.

Qtde.

Vl. Unit.

Total dos Itens

PCT

130

R$6,00

R$780,00

PCT

1.794

R$4,14

R$7.427,16

ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
6 Achocolatado em pó.
APTI
Apresentação: Pacote atóxico ou lata igual ou superior a
380gr.
Características: Alimento de preparo instantâneo,
enriquecido com vitaminas. Sem glúten. Diluição em leite
de 8:1. Embalagens constando data de fabricação, data de
validade e número do lote do produto. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.
56 Biscoito doce (tipo leite) - 400g.
ORQUIDEA
Apresentação: Pacote de filme atóxico, resistente, lacrado.
Características: Com aparência de massa leve e aerada.
Características organoléticas e físico-químicas de acordo
com a legislação vigente. Ingrediente: Biscoito feito à base
de farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico,
açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja,
fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato
de sódio), acidulante ácido láctico e aromatizante. Em
pacote intacto com identificação completa do produto, lote,
data de fabricação e
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61 Biscoito doce tipo ''Maria".
DIANA
Apresentação: Embalagem igual ou superior 400 gramas.
Características: Composição básica farinha de trigo,
gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias
permitidas. A embalagem deve conter os dados de
identificação e procedência, informações nutricionais,
número do lote, data de validade e quantidade do produto.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

PCT

2.140

R$4,14

R$8.859,60

62 Biscoito doce tipo Maria.
DIANA
Apresentação: Valor em quilo, entregue em embalagem
igual ou superior 400 gramas.
Características: Composição básica farinha de trigo,
gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias
permitidas. A embalagem deve conter os dados de
identificação e procedência, informações nutricionais,
número do lote, data de validade e quantidade do produto.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

KG

100

R$4,14

R$414,00

64 Biscoito Salgado "Tipo cream cracker".
DIANA
Apresentação: Pacotes de filme atóxico, peso liquido igual
ou superior 400 gramas.
Características: Ingredientes mínimos: farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar
invertido, açúcar, sal, extrato de malte, amido, fermentos,
emulsificantes, melhorador de farinha. Contém glúten.
trigo Produto com validade igual ou superior a 90 dias a
contar da data de entrega.

PCT

2.303

R$4,49

R$10.340,47

66 Biscoito Tipo Wafer (chocolate, morango, baunilha)...
ORQUIDEA
Apresentação: Embalagem igual ou superior 140 gramas.
Características: Composição básica farinha de trigo,
gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias
permitidas. A embalagem deve conter os dados de
identificação e procedência, informações nutricionais,
número do lote, data de validade e quantidade do produto.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

PCT

8.668

R$1,42

R$12.308,56

validade do produto. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.
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89 Chá de Boldo.
neilar
Apresentação: Caixa com 10 unidades de 1 a 2gr.
Características: Os sachês devem estar em caixa de
papelão que contenha as informações do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Produto com validade igual ou superior a 12 meses a
contar da data de entrega.

CX

427

R$1,87

R$798,49

90 Chá de camomila.
neilar
Apresentação: Caixa com 10 unidades de 1 a 2gr.
Características: Os sachês devem estar em caixa de
papelão que contenha as informações do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

CX

760

R$1,87

R$1.421,20

91 Chá de camomila.
neilar
Apresentação: Caixa com 10 unidades de 2 a 3gr.
Características: Os sachês devem estar em caixa de
papelão que contenha as informações do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

CX

1.561

R$3,49

R$5.447,89

92 Chá de Cidreira.
neilar
Apresentação: Caixa com 10 unidades de 1 a 2gr.
Características: Os sachês devem estar em caixa de
papelão que contenha as informações do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

CX

797

R$1,85

R$1.474,45

93 Chá de Cidreira.
neilar
Apresentação: Caixa com 10 unidades de 2 a 3gr.
Características: Os sachês devem estar em caixa de
papelão que contenha as informações do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

CX

1.530

R$3,49

R$5.339,70

94 Chá de Erva Doce.
neilar
Apresentação: Caixa com 10 unidades de 1 a 2gr.
Características: Os sachês devem estar em caixa de
papelão que contenha as informações do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Produto com validade igual ou superior a 12 meses a
contar da data de entrega.

CX

787

R$1,78

R$1.400,86

95 Chá de Erva Doce.
Apresentação: Caixa com 10 unidades de 2 a 3gr.
Características: Os sachês devem estar em caixa

CX

10

R$3,60

R$36,00

neilar
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96 Chá de Frutas.
neilar
Apresentação: Embalagem com 10 unidades de 2 a 3gr.
Características: Os sachês devem estar em caixa de
papelão que contenha as informações do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

CX

510

R$4,00

R$2.040,00

97 Chá de Hortelã
neilar
Apresentação: Caixa com 10 unidades de 1 a 2gr.
Características: Os sachês devem estar em caixa de
papelão que contenha as informações do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Produto com validade igual ou superior a 12 meses a
contar da data de entrega.

CX

770

R$1,82

R$1.401,40

98 Chá de Maçã com Canela.
neilar
Apresentação: Caixa com 10 unidades de 2 a 3gr.
Características: Os sachês devem estar em caixa de
papelão que contenha as informações do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Produto com validade igual ou superior a 12 meses a
contar da data de entrega.

CX

15

R$4,00

R$60,00

99 Chá de maçã.
neilar
Apresentação: Caixa com 10 unidades de 2 a 3gr.
Características: Os sachês devem estar em caixa de
papelão que contenha as informações do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

CX

1.317

R$4,00

R$5.268,00

100 Chá de Morango.
neilar
Apresentação: Caixa com 10 unidades de 1 a 2gr.
Características: Os sachês devem estar em caixa de
papelão que contenha as informações do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Produto com validade igual ou superior a 12 meses a
contar da data de entrega.

CX

685

R$1,82

R$1.246,70

127 Doce de Abacaxi.
Apresentação: Pote de Polietileno ou acetato igual ou
superior a 400gr.
Características: Produzido com polpa de frutas, açúcar,
glucose e pectina. Sem glúten. Potes com tampa
hermeticamente fechada com lacre de

PT

70

R$4,38

R$306,60

de papelão que contenha as informações do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. Produto com validade igual ou superior a 12
meses a contar da data de entrega.

julimar
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134 Doce de Leite.
Apresentação: Pote de Polietileno ou acetato igual ou
superior a 900gr.
Características: Em pasta, com ingredientes mínimos:
Leite pasteurizado, açúcar, xarope de glicose, farinha de
trigo, leite em pó, sal, essência de leite condensado e
conservante ácido sórbico. Sem glúten. Potes com
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

aurea

PT

132

R$10,99

R$1.450,68

135 Doce de Morango.
Apresentação: Pote de Polietileno ou acetato igual ou
superior a 400gr.
Características: Produzido com polpa de frutas, açúcar,
glucose e pectina. Sem glúten. Potes com tampa
hermeticamente fechada com lacre de proteção, com
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

julimar

PT

516

R$4,20

R$2.167,20

136 Doce de Pêssego 1kg.
julimar
Características: Produzido com polpa de frutas, açúcar,
glucose e pectina. Sem glúten. Pote com tampa
hermeticamente fechada com lacre de proteção. Produto
com validade igual ou superior a 6 meses a contar da data
de entrega.

UN

15

R$7,94

R$119,10

137 Doce de Uva.
Apresentação: Pote de Polietileno ou acetato igual ou
superior a 400gr.
Características: Produzido com polpa de frutas, açúcar,
glucose e pectina. Sem glúten. Potes com tampa
hermeticamente fechada com lacre de proteção, com
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

julimar

PT

549

R$4,30

R$2.360,70

143 Ervilha em lata.
Apresentação: Lata de 320g, drenado 200g.
Características: Em conserva. Em embalagens de lata
com verniz sanitário, intactas, constando data de
fabricação, data de validade, número do lote do

ol¿

LATA

2.212

R$1,48

R$3.273,76

proteção, com identificação completa do produto, data de
fabricação, prazo de validade e lote. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.
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163 Fermento biológico seco para pão.
fab¿o
Apresentação: Embalagem igual ou superior 500g
hermeticamente fechada (vácuo).
Características: Fermento biológico, seco, instantâneo,
para pão. Isento de mofo e substâncias nocivas. Produto
com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data
de entrega.

UND

200

R$10,69

R$2.138,00

184 Leite condensado.
piracanjuba
Apresentação: Embalagem cartonada (tipo TetraPak) ou
lata de folha de flandres igual ou superior a 395gr.
Características: Embalagem intacta contendo informações
do produto, marca do fabricante, data da fabricação e
validade. Produto com validade igual ou superior a 90 dias
a contar da data de entrega.

UN

4.219

R$3,07

R$12.952,33

239 Óleo de soja .
coamo
Apresentação: Embalagem 900 ml.
Características: 100% refinado natural. Teor máximo de
acidez de 0,3% p/p. Embalagem em frasco ou garrafa PET
contendo informações do produto, marca do fabricante,
data da fabricação e validade. Produto com validade igual
ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

UN

6.066

R$3,30

R$20.017,80

produto e registro no Ministério da Saúde. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

Total fornecedor:

R$110.850,65

CLEITON DE SOUZA COMERCIAL ME
124 Cravo da Índia in natura.
neilar
Apresentação: Pacote atóxico, termo soldado, resistente,
de 250gr.
Características: Embalagem intacta contendo informações
do produto. Produto com validade igual ou superior a 60
dias a contar da data de entrega.

PCT

267

R$12,99

R$3.468,33

162 Feijão preto.
rio belo
Apresentação: Embalagem com 1 Kg
Características: Tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros
e sãos; com teor de umidade máxima de 14%.
Embalagem intacta contendo informações do produto,
marca do fabricante, data da fabricação e validade.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

KG

8.423

R$3,71

R$31.249,33

185 Leite de coco 500ml.

CX

25

R$6,62

R$165,50

menininha
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CX

530

R$0,71
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Características: Natural, Integral, concentrado. Isento de
sujidades, parasitas, larvas. Com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios. Acondicionado em vidro apropriado,
embalados em caixas de papelão limpas, integradas e
resistentes. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade
de produto e atender as especificações técnicas da
ANVISA e Inmetro. Caixa com 12 unidades de 500ml.
Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da
entrega do produto.
246 Palito de Dente Cx c/ 200 unid.
Apresentação: Cada palito mede 7cm.
Características: Produzido com madeira 100%
reflorestada.

Total fornecedor:

R$376,30

R$35.259,46

COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA - ME
2 Abacaxi Pérola ou Havaí.
IN NATURA
Apresentação: Valor por unidade (cada unidade pesando
entre 1,5 a 1,8Kg.). Entregue em caixas de material
plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil, sendo
vetada a utilização de caixas de madeira reutilizadas.
Características: Grupo I, subgrupo colorido. In natura;
aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau
máximo de maturação. Estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades. Não serão permitidos manchas ou
defeitos na casca.

UN

2.200

R$6,00

R$13.200,00

3 Abobrinha Verde.
IN NATURA
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: Tamanho médio, com peso médio entre
100 e 300gr. Fisiologicamente bem desenvolvidas, em
perfeito estado de conservação e manutenção.

KG

1.570

R$2,00

R$3.140,00

4 Acelga.
IN NATURA
Apresentação: Unidade embalada individualmente. Peso
mínimo de 300g o maço.
Características: Verde in natura, com folhas graúdas.
Deverá estar fresca, sem manchas, coloração e tamanho
uniformes, isenta de terra, parasitas, larvas e danos físicos
e/ou mecânicos.

UN

472

R$3,30

R$1.557,60

UN

236

R$2,74

R$646,64

13 Agrião.

IN NATURA
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17 Aipim descascado.
COOPERKINDEL KG
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado cortado
em toletes, em sacos resistentes de 500gr. a 5Kg.
Características: Deverá estar no ponto para consumo,
firme, inteiro, livre de umidade ou defeitos externos e
internos. Embalagem plástica rotulado de acordo com a
legislação vigente contendo identificação completa do
produto, data de fabricação e prazo de validade. Produto
com validade igual ou superior a 90 dias (mantido
congelado) a contar da data de entrega.

2.529

R$4,49

R$11.355,21

20 Alface Crespa.
IN NATURA
Apresentação: Unidade embalada individualmente. Peso
mínimo de 300g o maço.
Características: Verde in natura, com folhas graúdas.
Deverá estar fresca, sem manchas, coloração e tamanho
uniformes, isenta de terra, parasitas, larvas e danos físicos
e/ou mecânicos.

UN

190

R$1,65

R$313,50

21 Alface Lisa.
IN NATURA
Apresentação: Unidade embalada individualmente.
Características: verde in natura. Deverá estar fresca, sem
manchas, coloração e tamanho uniformes, isenta de terra,
parasitas, larvas e danos físicos e/ou mecânicos.

UN

2.909

R$2,00

R$5.818,00

23 Alho médio de Cabeça.
KALUKE
Apresentação: Valor em Quilo. Entregue em embalagens
de 100 a 200gr.
Características: Alho selecionado, tipo especial, classe 06.
De aparência fresca e sã, deve apresentar características
do cultivar bem definidos, suficientemente desenvolvidos,
com tamanho, aroma e sabor característicos. os bulbos
devem estar inteiros, rotulados ou etiquetados com o peso
líquido, data de acondicionamento e validade do produto.

KG

507

R$13,50

R$6.844,50

18

R$20,98

R$377,64

Apresentação: Unidade embalada individualmente. Peso
mínimo de 300g o maço.
Características: Verde in natura, com folhas graúdas.
Deverá estar fresca, sem manchas, coloração e tamanho
uniformes , isenta de terra, parasitas, larvas e danos
físicos e/ou mecânicos.

24 Alho triturado.
TEMPEROBOM KG
Apresentação: Valor em Quilo. Entregue em potes de 01 a
03Kg.
Características: Alho selecionado, sem sal. 100%
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39 Banana Caturra.
IN NATURA
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: Tipo 01, grupo especial. Fruta in natura,
com 70% de maturação, sem danificações físicas,
com casca íntegra. isenta de substâncias terrosas,
sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos
agrícolas, odor e sabor estranho.

KG

6.300

R$1,50

R$9.450,00

41 Batata doce.
IN NATURA
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável ou de madeira de até 20 kg de
conteúdo útil. Sendo vedada a utilização de caixas de
madeira reutilizadas.
Características: Especial e própria para cozimento.
Variedade Roxa. Deverá estar no ponto para consumo,
firme, inteira, livre de umidade ou defeitos externos e
internos.

KG

3.665

R$2,00

R$7.330,00

42 Batata Inglesa Lavada.
IN NATURA
Apresentação: Valor em quilo, entregue em sacas
resistentes de 01 a 50Kg.
Características: Especial, selecionada, grupo 1. Graúda,
pesando entre 100 e 300gr, cada batata. devem estar
fisiologicamente bem desenvolvidas, bem formadas e em
perfeito estado de conservação e manutenção;

KG

9.744

R$2,70

R$26.308,80

68 Brócolis.
IN NATURA
Apresentação: Valor por unidade (cada unidade medindo
entre 190 e 200mm de diâmetro). Entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: Deverá estar fresca, sem manchas,
coloração e tamanho uniformes, isenta de terra, parasitas,
larvas e danos físicos e/ou mecânicos.

UN

1.946

R$4,20

R$8.173,20

82 Cebola Branca Graúda.
IN NATURA
Apresentação: Valor em quilo, entregue em sacos
resistentes de 01 a 20Kg.
Características: Categoria extra e classe média, pesando
entre 100 e 200gr cada unidade. Produto fresco, isento de
defeitos externos e internos que

KG

4.787

R$2,50

R$11.967,50

natural. Embalagem contendo o local de origem do
produto, peso, data de embalagem, data de vencimento e
lote. Produto com validade igual ou superior a 60 dias a
contar da data de entrega.
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83 Cebolinha Verde.
IN NATURA
Apresentação: Maço igual ou superior a 200gr.
Características: Deverá estar fresco e isento de parasitas.
Embalados em sacos plásticos de polietileno.

MÇ

2.854

R$1,80

R$5.137,20

84 Cenoura Fresca.
IN NATURA
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável ou de madeira de até 20 kg de
conteúdo útil. Sendo vedada a utilização de caixas de
madeira reutilizadas.
Características: Tipo Especial, classe média, pesando
entre 70 e 140gr cada unidade. Compacta, firme, de
coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie.
Em perfeito estado de desenvolvimento e conservação.

KG

6.057

R$1,50

R$9.085,50

108 Chuchu.
IN NATURA
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil,
sendo vetada a utilização de caixas de maideira
reutilizadas.
Características: Tamanho médio, variando entre 250 até
450g. Fisiologicamente bem desenvolvidas, em perfeito
estado de conservação e manutenção.

KG

2.367

R$2,26

R$5.349,42

117 Couve.
Apresentação: Unidade igual ou superior a 500gr,
embalada individualmente.
Características: Híbrido, aparência fresca e sã,
compacto, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e
sabor típico da espécie. Fisiologicamente bem
desenvolvidas, em perfeito estado de conservação e
manutenção.

IN NATURA

UN

743

R$2,20

R$1.634,60

118 Couve-flor.
IN NATURA
Apresentação: Valor por unidade (cada unidade medindo
entre 190 e 200mm de diâmetro). Entregue em caixas de
material plástico retornável ou de madeira de até 20 kg de
conteúdo útil. Sendo vedada a utilização de caixas de
madeira reutilizadas.
Características: Cor creme, classe 6. Categoria I. Isenta
de folhas. In natura. Deverá estar fresca, sem manchas,
coloração e tamanho uniformes, isenta de terra, parasitas,
larvas e danos físicos e/ou mecânicos.

UN

1.685

R$3,50

R$5.897,50

182 Laranja Lima.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas

KG

1.651

R$2,30

R$3.797,30

prejudiquem o consumo.

IN NATURA
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183 Laranja Pêra.
IN NATURA
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil,
sendo vetada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação. Estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades. não serão
permitidos manchas ou defeitos na casca.

KG

4.208

R$1,79

R$7.532,32

191 Limão Tahiti.
IN NATURA
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável ou de madeira de até 20 kg de
conteúdo útil. Sendo vedada a utilização de caixas de
madeira reutilizadas.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação. Estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades. não serão
permitidos manchas ou defeitos na casca.

KG

1.206

R$3,59

R$4.329,54

197 Maçã Fugi.
IN NATURA
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil,
sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação. Estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades. Não serão
permitidos manchas ou defeitos na casca.

KG

1.770

R$2,50

R$4.425,00

198 Maça Gala.
IN NATURA
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável ou de madeira de até 20 kg de
conteúdo útil. Sendo vedada a utilização de caixas de
madeira reutilizadas.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação. Estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades. não serão
permitidos manchas ou defeitos na casca.

KG

4.008

R$2,95

R$11.823,60

de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo
útil.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação. Estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades. não serão
permitidos manchas ou defeitos na casca.
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208 Mamão formosa.
IN NATURA
Apresentação: Valor em unidade de entregue em caixas
de material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo
útil. Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: Pesando entre 1kg e 1,5kg cada unidade.
Compacta, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e
sabor típico da espécie. Em perfeito estado de
desenvolvimento.

UN

2.741

R$3,91

R$10.717,31

209 Manga.
IN NATURA
Apresentação: Unidade igual ou superior a 400 gramas.
Valor em quilo, entregue em caixas de material plástico
retornável de até 20 kg de conteúdo útil. Sendo vedada a
utilização de caixas de madeira reutilizadas.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação. Estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades. não serão
permitidos manchas ou defeitos na casca.

KG

3.220

R$3,32

R$10.690,40

221 Melancia.
IN NATURA
Apresentação: Entrega por unidade, valor em quilo.
Características: Fruta in natura, fresca, compacta, firme de
coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie,
em perfeito estado de desenvolvimento. Com 70% de
maturação.

KG

1.140

R$1,99

R$2.268,60

222 Melão in natura.
IN NATURA
Apresentação: Valor por quilo entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil,
sendo vetada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: 1ª qualidade , redondo, casca lisa, graúdo,
firme, de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da
espécie. Em perfeito estado de desenvolvimento.

KG

680

R$3,59

R$2.441,20

234 Moranga cabotiá.
IN NATURA
Apresentação: Valor por quilo de entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil,
sendo vetada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: de primeira, uniformes, sem defeitos,
turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre
de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície
externa. Peso mínimo por unidade 1,3kg.

KG

2.343

R$2,00

R$4.686,00

235 Morango Bandeja.

UN

1.066

R$3,69

R$3.933,54

IN NATURA
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242 Ovos de Galinha.
Apresentação: Embalagem tipo bandeja polpa c/ 30
unidades.
Características: Ovos de galinha selecionados, tamanho
médio, com a casca limpa, integra (sem rachaduras) e
sem deformação, deverá vir com selo de procedência e
validade. O produto deverá ser entregue com no mínimo
20 dias até a sua validade.

CENTENAIO

BDJ

2.447

R$10,90

R$26.672,30

243 Ovos de Galinha.
Apresentação: Embalagem tipo polpa c/ 12 unidades.
Características: Ovos selecionados, nº 02, com selo de
procedência. O produto deverá ser entregue com no
mínimo 20 dias até a sua validade.

CENTENARIO

DZ

372

R$4,49

R$1.670,28

253 Pepino salada.
IN NATURA
Apresentação: Valor por quilo entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
características: 1ª qualidade, tamanho médio, íntegro,
aparência firme, livre de manchas, machucados e
perfurações
de insetos, de coloração verde escuro brilhante. Deverá
estar fresca, sem manchas, coloração e tamanho
uniformes, isenta de terra, parasitas, larvas e danos físicos
e/ou mecânicos.

KG

1.172

R$3,20

R$3.750,40

258 Pimentão Verde.
IN NATURA
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil,
sendo vetada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: Cada unidade pesando de 100 a 300gr.
Estar em perfeito estado de conservação e manutenção.

KG

1.692

R$3,59

R$6.074,28

259 Pinhão Debulhado.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em sacos
resistentes de 01 a 20Kg.
Características: In natura; aroma e cor próprios do
produto. Apresentar grau máximo de maturação.

KG

956

R$5,40

R$5.162,40

Apresentação: Valor da bandeja, com peso mínimo de 250
gramas.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação. Estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades. Não serão
permitidos manchas ou defeitos.

IN NATURA

Lages, 15/03/2019

ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
CNPJ:
82.777.301/0001-90
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP:
88501-110 - Lages

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 7/2019

Telefone:(49) 3221-1000

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Processo

18/2019

Data do Processo:

Marca

15/02/2019

Unid.

Qtde.

Vl. Unit.

Total dos Itens

266 Ponkan.
IN NATURA
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: Tangerina ponkan in natura; aroma e cor
da espécie e variedade, apresentar grau máximo de
maturação. Estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades. Não serão permitidos manchas ou defeitos na
casca.

KG

2.540

R$2,00

R$5.080,00

278 Repolho Verde Liso.
Apresentação: Unidade igual ou superior a 900gr,
embalada individualmente.
Características: híbrido, aparência fresca e sã,
compacto, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e
sabor típico da espécie. Fisiologicamente bem
desenvolvidas, em perfeito estado de conservação e
manutenção.

IN NATURA

UN

3.136

R$2,20

R$6.899,20

279 Rúcula Maço.
IN NATURA
Apresentação: Unidade embalada individualmente. Peso
mínimo de 300g o maço.
Características: Verde in natura, com folhas graúdas.
Deverá estar fresca, sem manchas, coloração e tamanho
uniformes, isenta de terra, parasitas, larvas e danos físicos
e/ou mecânicos.

UN

514

R$3,80

R$1.953,20

284 Salsa verde.
IN NATURA
Apresentação: Maço igual ou superior a 200gr.
Características: Deverá estar fresco e isento de parasitas.
Embalados em sacos plásticos de polietileno.

MÇ

2.319

R$2,00

R$4.638,00

299 Tomate Nacional Extra.
IN NATURA
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 10 kg de conteúdo útil.
Características: Classe extra, Cada unidade pesando de
100 a 300gr. Homogeneidade de cor, calibre, formato e
qualidade. As tolerâncias deverão estar de acordo com
Portaria MAARA (Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária) vigente. Apresentar-se em início de maturação.
sem danificações físicas.

KG

5.934

R$3,35

R$19.878,90

Estar livre de enfermidades, insetos e sujidades.
Embalado apenas com pinhões maduros, sem pinhões
falhados, ainda na pinha ou colhidos em safras anteriores
ao ano de vigência deste pregão. Embalagem contendo
data de colheita do pinhão.
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300 Uva Niágara.
IN NATURA
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de
material plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Sendo vedada a utilização de caixas de madeira
reutilizadas.
Características: Aroma e cor da espécie e variedade,
apresentar grau máximo de maturação. Estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades. Não serão permitidos
manchas ou defeitos na casca.

Unid.

Qtde.

Vl. Unit.

KG

1.807

R$7,00

Total fornecedor:

15/02/2019

Total dos Itens
R$12.649,00

R$294.659,58

JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP
1 Abacaxi em calda.
Obba
Apresentação: Lata de 400g (peso drenado).
Características: Ingredientes: Rodelas de abacaxi, água e
açúcar. Em embalagem intacta com identificação completa
do produto, data de fabricação e validade do produto.
Produto com validade igual ou superior a 06 meses a
contar da data de entrega.

LATA

461

R$10,65

8 Açúcar de Baunilha.
Condor
Apresentação: Embalagem de 50gr.
Características: Açúcar aromatizado artificialmente sabor
baunilha. Embalagem contendo informações do produto,
marca do fabricante, data da fabricação e validade.
Produto com validade igual ou superior a 01 ano a contar
da data de entrega.

UN

205

R$2,50

R$512,50

14 Água Mineral C/ Gás.
Floresta
Apresentação: Fardos com 12 unidades
Características: Acondicionada em garrafa tipo pet, tampa
com rosca e lacre. Contendo 500ml. Suas condições
deverão estar de acordo com o DEC. 3029 de 16/04/99 e
RDC n°274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores.
Embalagem apresentando Lote, data de fabricação e
validade do produto. Validade mínima de um ano, sendo
que o produto deverá ser entregue com no mínimo 10
meses até a sua validade.

FRD

30

R$12,72

R$381,60

15 Água Mineral em copo de 200ml.
Características: Acondicionada em copo plástico com
lacre. Suas condições deverão estar de acordo com o
DEC. 3029 de 16/04/99 e RDC n°274, de 22/09/2005 e
suas alterações posteriores. Embalagem apresentando
Lote, data de fabricação e validade do produto. Validade
mínima de um ano,

UND

576

R$0,58

R$334,08

Puris
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16 Água Mineral S/ Gás.
Floresta
Apresentação: Fardos com 12 unidades
Características: Acondicionada em garrafa tipo pet, tampa
com rosca e lacre. Contendo 500ml. Suas condições
deverão estar de acordo com o DEC. 3029 de 16/04/99 e
RDC n°274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores.
Embalagem apresentando Lote, data de fabricação e
validade do produto. Validade mínima de um ano, sendo
que o produto deverá ser entregue com no mínimo 10
meses até a sua validade.

FRD

1.039

R$12,12

19 Alecrim desidratado.
Apresentação: Pacote de 20g.
Características: Para tempero. Embalagem contendo
informações do produto, marca do fabricante e data da
fabricação.

PCT

183

R$1,86

R$340,38

30 Atum ralado.
Crusue
Apresentação: Lata de 170gr.
Características: Ao natural com caldo vegetal. Embalagem
intacta contendo informações do produto, marca do
fabricante, data da fabricação e validade. Produto com
validade igual ou superior a 02 anos a contar da data de
entrega. Em conformidade com IN nº 46/2011 do Min. da
Agricultura e diplomas complementares.

UN

1.087

R$4,93

R$5.358,91

32 Azeite de Oliva 100% Extra Virgem.
Molinos
Apresentação: Embalagem com 500 ml.
Características: Com acidez máxima de 0,5%, (em ácido
oleico), para temperar alimentos; Em conformidade com
as recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a
contar da data de entrega.

UN

138

R$19,50

R$2.691,00

33 Azeitona verde em conserva.
Hemmer
Apresentação: Embalagem plástica ou pote de vidro de
500gr (peso drenado).
Características: Inteira, com caroço. Embalagem intacta
contendo informações do produto, marca do fabricante,
data da fabricação e validade. Produto com validade igual
ou superior a 01 ano a contar da data de entrega.

UN

293

R$9,93

R$2.909,49

40 Banha Suína - 1kg
Apresentação: Embalagem 1 Kg
Características: Inspecionada pelo ministério da

KG

672

R$6,94

R$4.663,68

sendo que o produto deverá ser entregue com no mínimo
10 meses até a sua validade.

Condor

Pamplona
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43 Batata Palha.
Agitus
Apresentação: Pacote plástico de 1kg.
Características: Em embalagens constando data de
fabricação, data de validade, número do lote do produto e
registro no Ministério da Saúde. Produto com validade
igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

PCT

828

R$12,84

51 Bicarbonato de amônio (sal amoníaco)
Konsumo
Apresentação: Embalagem de 100g.
Características: Embalagem intacta contendo informações
do produto, marca do fabricante, data da fabricação e
validade. Produto com validade igual ou superior a 06
meses a contar da data de entrega.

UN

60

R$5,50

52 Bicarbonato de sódio alimentício.
Condor
Apresentação: Valor por quilo.
Características: Embalagem intacta contendo informações
do produto, marca do fabricante, data da fabricação e
validade. Produto com validade igual ou superior a 06
meses a contar da data de entrega.

KG

94

R$11,45

71 Caldo de Galinha C/6und.
Apresentação: Caixa c/ 6 und.
Características: Composto de sal, amido, glutamato
monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal e
extrato de carne de frango. Em pó, acondicionado em
caixa com 06 unidades de 11gr cada. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

Arisco

CX

338

R$1,20

R$405,60

72 Caldo de Galinha em caixa c/ 24 und.
Características: Composto de sal, amido, glutamato
monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal e
extrato de carne de frango. Em pó, acondicionado em
caixa com 24 unidades de 11gr cada. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

Maita

CX

512

R$9,55

R$4.889,60

PCT

235

R$4,35

R$1.022,25

agricultura e com selo do SIF, embalagem livre de
impurezas. Produto com validade igual ou superior a 90
dias a contar da data de entrega.

73 Canela em Pau tipo AA.
Condor
Apresentação: Unidades de 6 a 8cm em pacote atóxico,
termo soldado, resistente, de 100 gr.
Características: Embalagem intacta contendo informações
do produto. Produto com validade igual ou superior a 60
dias a contar da data de entrega.
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74 Canela em Pó 40g.
Condor
Características: Natural, pronto para uso. Não contém
glúten. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a
contar da data de entrega.

PCT

410

R$1,50

R$615,00

76 Canudinho frito para recheio com maionese ou doces.
Tia Nena
Apresentação: Tipo canudo de festa - pacote de 180g.
Características: Produto entregue sem deformidades e
quebras. Em embalagem intacta com identificação
completa do produto, data de fabricação e validade.
Produto com validade igual ou superior a 60 dias a contar
da data de entrega.

PCT

380

R$9,50

R$3.610,00

113 Colorífico em pó.
Sinha
Apresentação: Embalagem igual ou superior a 100gr.
Características: Apresentação natural, aspecto físico pó,
embalagem contendo informações sobre o produto, marca
do fabricante, data da fabricação e validade. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

UN

410

R$1,19

R$487,90

125 Creme de leite Pasteurizado.
Itamb¿
Apresentação: Embalagem 300 gramas.
Características: 100% de origem animal. Gordura mínima
de 25%. Com dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade.
Dispor do regulamento da inspeção industrial e sanitária
de produtos de origem animal. Produto com validade igual
ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

UN

3.153

R$3,85

R$12.139,05

126 Creme de leite Pasteurizado.
Ccgl
Apresentação: Embalagem cartonada (tipo TetraPak) igual
ou superior a 200gr.
Características: 100% de origem animal. Com dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade. Dispor do regulamento
da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem
animal. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a
contar da data de entrega.

UN

25

R$3,25

R$81,25

140 Emulsificante e estabilizante neutro tipo Emustab de 200g. Emustab
Características: Ingredientes básicos: Água e
emulsificantes (monoglicerídeos de ácidos graxos
destilados, sal de ácidos graxos, monoestearato de
sorbitana e polioxietileno de monoestearato de

UN

137

R$12,00
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142 Ervilha em lata.
Steladoro
Apresentação: Lata de 3,1Kg, drenado 2Kg.
Características: Em conserva. Em embalagens de lata
com verniz sanitário, intactas, constando data de
fabricação, data de validade, número do lote do produto e
registro no Ministério da Saúde. Produto com validade
igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

LATA

397

R$10,00

R$3.970,00

144 Ervilha natural congelada.
Cantu
Apresentação: Entregue congelado, em sacos resistentes
de 01kg.
Características: Deverá estar no ponto para consumo,
firme, inteiro, livre de umidade ou defeitos externos e
internos. Produto com validade igual ou superior 06 meses
a contar da data de entrega.

PCT

131

R$11,88

R$1.556,28

145 Essência de baunilha de 30ml.
Randon
Características: Frasco contendo informações do produto,
marca do fabricante, registro no Ministério da Saúde, data
da fabricação e validade. Prazo de validade de no mínimo
6 meses a partir da entrega do produto.

UN

94

R$8,80

R$827,20

147 Extrato de tomate Sachê.
Bonare
Apresentação: Embalagem sachê igual ou superior a
340gr.
Características: Polpa de tomate, sal e/ açúcar. Deve estar
de acordo com a legislação específica. Sem glúten.
Produto com validade igual ou superior a 180 dias a contar
da data de entrega.

UND

503

R$1,75

R$880,25

148 Extrato de tomate .
Ol¿
Apresentação: Embalagem igual ou superior a 350gr.
Características: Cor vermelha, cheiro próprio e sabor
próprio. Será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5%
de cloreto de sódio. Deverá conter BRIX mínimo de 18.
Em embalagens de lata ou polietileno apresentando Lote,
data de fabricação, validade do produto. e registro SIF.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

UN

330

R$3,75

R$1.237,50

168 Flocos de arroz - 500g.
Características: Granulados em bolinhas crocantes.

PCT

56

R$7,97

R$446,32

sorbitana) Embalagem intacta com identificação completa
do produto, data de fabricação e validade. Prazo de
validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do
produto.

Marve
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Mix

PCT

80

R$16,80

R$1.344,00

181 Ketchup.
Konsumo
Apresentação: Frasco plástico ou embalagem tipo
doypack de 1kg.
Características: Embalagem hermeticamente vedada,
contendo nome do produto, peso, data de fabricação, data
de vencimento e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

UN

265

R$8,80

R$2.332,00

186 Leite de coco de 200ml.
Menina
Características: Ingredientes básicos: Leite de coco, água,
conservador INS 202, INS 211 e INS 223. acidulante INS
330 e espessante INS 466. Embalagem contendo
informações do produto, marca do fabricante, data da
fabricação e validade. Produto com validade igual ou
superior a 06 meses a contar da data de entrega.

UN

797

R$4,20

R$3.347,40

206 Maionese tradicional 500g.
Arisco
Apresentação: Embalagem com 500 gr.
Características: À base de ovo e óleo vegetal. Na
embalagem deverão constar data de fabricação data de
validade e número do lote do produto.

UN/D

100

R$5,40

R$540,00

210 Manjericão picado.
Apresentação: Embalagem de 15g.
Características: Condimento para tempero. Embalagem
contendo informações do produto, marca do fabricante e
data da fabricação.

Condor

UN

376

R$3,86

R$1.451,36

211 Manjerona desidratada.
Apresentação: Embalagem de 15g.
Características: Condimento para tempero. Embalagem
contendo informações do produto, marca do fabricante e
data da fabricação.

Condor

UN

519

R$3,44

R$1.785,36

212 Manteiga tipo extra com sal.
Apresentação: Pote de polietileno ou acetato igual ou
superior a 500gr.
Características: Potes com identificação completa do
produto, data de fabricação, prazo de validade e lote.
Produto com validade igual ou superior a 90

Bonacolsi

UND

149

R$18,30

R$2.726,70

Em embalagem intacta com identificação completa do
produto, data de fabricação e validade do produto.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.
179 Glacê real em pó de 1Kg.
Características: Embalagem contendo nome do produto,
peso, data de fabricação, data de vencimento e lote.
Produto com validade igual ou superior a 06 meses a
contar da data de entrega.
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217 Massa para lasanha.
Apresentação: Pacote atóxico transparente igual ou
superior a 500gr.
Características: Composição básica: Farinha de trigo
especial enriquecida com ferro, e ácido fólico, óleo de
soja, ovos, sal, conservantes, sorbato de potássio,
corante beta caroteno e demais substâncias
permitidas.Em embalagem intacta, bem vedada, com
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

Isabela

PCT

20

R$7,60

R$152,00

218 Massa P/Pastel Disco Médio 500g.
Apresentação: Pacote com 500 gramas.
Características: Entregue resfriado. Validade de no
mínimo 3 meses contados da entrega.

Delisabore

PCT

1.532

R$4,40

R$6.740,80

219 Massa P/Pastel em rolo.
Karmela
Apresentação: Rolo de 01kg, entregue em embalagem
constando data de fabricação, data de validade e número
do lote.
Características: Entregue resfriado. Validade de no
mínimo 3 meses contados da entrega.

PCT

622

R$11,90

R$7.401,80

220 Massa pré-assada para pizza de 13cm Ø.
Paviolli
Apresentação: Peso mínimo de 180g. Pronta para rechear.
Valor por unidade, entregue em embalagem constando
data de fabricação, data de validade e número do lote.
Produto com validade igual ou superior a 3 meses a contar
da data de entrega.

UND

11.512

R$3,85

R$44.321,20

224 Milho verde em conserva.
Predileta
Apresentação: Lata de 3,1Kg, drenado 2Kg.
Características: Em embalagens de lata com verniz
sanitário, não apresentando amassados ou perfurações,
constando data de fabricação, data de validade, número
do lote do produto e registro no Ministério da Saúde.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

LATA

358

R$10,00

R$3.580,00

225 Milho verde em conserva.
Steladoro
Apresentação: Lata de 320g, drenado 200g.
Características: Em embalagens de lata com verniz
sanitário, não apresentando amassados ou perfurações,
constando data de fabricação, data de validade, número
do lote do produto e registro no Ministério da Saúde.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

LATA

2.122

R$2,25

R$4.774,50

dias a contar da data de entrega.
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228 Mistura preparo instantâneo de mingau de arroz.
Mucilon
Apresentação: Lata de 400g.
Características: Em embalagens não apresentando
amassados ou perfurações, constando data de fabricação,
data de validade, número do lote do produto e registro no
Ministério da Saúde. Produto com validade igual ou
superior a 150 dias a contar da data de entrega.

LATA

515

R$8,15

R$4.197,25

230 Molho de Mostarda Amarela.
Aurea
Apresentação: Frasco plástico igual ou superior a 200ml.
Características: Embalagem hermeticamente vedada,
contendo nome do produto, peso, data de fabricação, data
de vencimento e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

UN

205

R$2,75

R$563,75

232 Molho de Soja tipo Shoyu.
Cepera
Apresentação: Frasco de polietileno igual ou superior a
500ml.
Características: Embalagem hermeticamente vedada,
contendo nome do produto, peso, data de fabricação, data
de vencimento e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

UN

165

R$12,10

R$1.996,50

233 Molho de Tomate Tradicional Sachê 2kg.
Bonare
Apresentação: Sachê com 2kg. Entrega por unidade.
Características: Ingredientes: Tomate, cebola, açúcar, sal,
amido modificado, óleo, salsa, alho, realçador de sabor
glutamato monossódico. É refogado, no sabor tradicional,
sem pimenta, sem glúten, pronto para aquecer. Validade a
vencer de no mínimo 3 meses contados da entrega.

UN

399

R$7,30

R$2.912,70

237 Nata 300g.
Lateli
Apresentação: Embalagem com 300g ou mais.
Características: 100% de origem animal. Gordura mínima
de 25%. Com dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade.
Dispor do regulamento da inspeção industrial e sanitária
de produtos de origem animal. Produto com validade igual
ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

UN

487

R$5,49

R$2.673,63

238 Noz moscada em bola.
Apresentação: Embalagem com no mínimo 2 unidades.
Características: Condimento para tempero.

PCT

274

R$3,50

R$959,00

Condor
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240 Orégano granulado 500gr.
Condor
Características: Apresentação natural, aspecto físico
granulado, embalagem contendo informações sobre o
produto, marca do fabricante, data da fabricação e
validade. Produto com validade igual ou superior a 90 dias
a contar da data de entrega.

PCT

154

R$17,20

R$2.648,80

252 Pepino em conserva.
Vale
Apresentação: Embalagem plástica ou pote de vidro de
300gr (peso drenado).
Características: Tipo suave. Embalagem intacta contendo
informações do produto, marca do fabricante, data da
fabricação e validade. Produto com validade igual ou
superior a 01 ano a contar da data de entrega.

UN

496

R$4,37

R$2.167,52

257 Pimenta do Reino Preta Moída 100g.
Apresentação: Pacote com 100g. Não contém Glúten.

PCT

12

R$2,67

R$32,04

269 Queijo Prato Fatiado.
Veneza
Apresentação: Valor em quilo, entregue fatiado e
interfolhado em folhas de polietileno, em embalagens
atóxicas transparentes de polietileno resistentes de 01 a
05Kg.
Características: Conter cheiro e sabor característicos do
produto, textura firme e sem buracos; o produto deverá ser
rotulado de acordo com a legislação vigente, de forma
clara e indelével com o registro no SIF, identificação
completa do produto, data de fabricação, prazo de
validade e prazo máximo de consumo. Em conformidade
com as recomendações contidas nas normas da ABNT no
que couber. Produto com validade igual ou superior a 90
dias a contar da data de entrega.

KG

350

R$28,60

287 Sálvia desidratada.
Apresentação: Pacote de 15g.
Características: Para tempero. Embalagem contendo
informações do produto, marca do fabricante e data da
fabricação.

PCT

249

R$3,23

R$804,27

UN

645

R$6,20

R$3.999,00

Embalagem contendo informações do produto, marca do
fabricante e data da fabricação.

Condor

Condor

297 Tempero a base de alho e sal.
Marvi
Apresentação: Embalagem igual ou superior a 01Kg.
Características: Tempero composto de sal e preparado de
alho (alho, sal, acidulante ácido cítrico, antioxidante
metabissulfito de sódio, sequestrante EDTA cálcio
dissódico). Em
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UN/D

40

R$3,30

KG

126

R$16,57

15/02/2019

Total dos Itens

embalagens constando data de fabricação, data de
validade, número do lote do produto e registro no
Ministério da Saúde. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.
298 Tempero tipo completo sem pimenta.
Características: Condimentado e concentrado,
apresentação líquido, aplicação uso culinário - 300gr.

301 Uva passa escura.
Laviotera
Apresentação: Valor em quilo, sem semente, entregue em
pacotes atóxicos e resistentes.
Características: Embalagens constando data de
fabricação, data de validade, número do lote do produto e
registro no Ministério da Saúde. Produto com validade
igual ou superior a 06 meses a contar da data de entrega.

Total fornecedor:

R$132,00

R$2.087,82

R$196.225,39

JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
54 Biscoito de natal, doce, 400g.
MASP¿
Apresentação: Pacote de filme atóxico, resistente, lacrado.
Características: Com aparência de massa leve e aerada.
Características organoléticas e físico-químicas de acordo
com a legislação vigente. Ingrediente: à base de trigo,
manteiga, ovos, açúcar, essências, fermento. Coberto e
decorado com glassê e confeitos coloridos. Formatos
diversos, com temas natalinos. Produto com validade igual
ou superior a 12 meses a contar da data de entrega.

PCT

774

R$13,59

R$10.518,66

55 Biscoito de Polvilho.
MASP¿
Apresentação: Pacote de filme atóxico, resistente, lacrado,
igual ou superior 200 gramas.
Características: Com aparência de massa leve e aerada.
Características organoléticas e físico-químicas de acordo
com a legislação vigente. Ingrediente: Biscoito feito à base
de polvilho, óleo e ovos de boa qualidade. Produto com
validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de
entrega.

PCT

1.179

R$4,15

R$4.892,85

57 Biscoito doce amanteigado tipo rosquinha.
Apresentação: Pacote atóxico igual ou superior a 330gr.
Características: Sabor coco. Composição básica: farinha
de trigo, gordura vegetal hidrogenada,

PCT

1.721

R$3,48

R$5.989,08

MASP¿
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58 Biscoito Doce Amanteigado Tipo Rosquinha 500g.
MASP¿
Características: Sabor leite. Composição básica: farinha
de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e
demais substâncias permitidas. Embalagens constando
data de fabricação, data de validade, número do lote do
produto e registro no Ministério da Saúde. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

PCT

100

R$5,72

R$572,00

59 Biscoito doce amanteigado tipo rosquinha.
MASP¿
Apresentação: Pacote atóxico igual ou superior a 330gr.
Características: Sabor leite. Composição básica: farinha
de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e
demais substâncias permitidas. Embalagens constando
data de fabricação, data de validade, número do lote do
produto e registro no Ministério da Saúde. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

PCT

1.744

R$3,35

R$5.842,40

60 Biscoito doce amanteigado.
MASP¿
Apresentação: Pacote atóxico com 400gr.
Características: Composição básica: farinha de trigo,
gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais
substâncias permitidas. Embalagens constando data de
fabricação, data de validade, número do lote do produto e
registro no Ministério da Saúde. Produto com validade
igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

PCT

300

R$5,97

R$1.791,00

65 Biscoito sem Lactose 300g.
MASP¿
Características: Ingredientes: amido de milho, farinha de
arroz, açúcar mascavo, óleos vegetais, dextrose, proteína
de soja, proteína de tremoço, emulsificante lecitina de
girassol, aromas naturais, estabilizante goma xantana,
gaseificantes (bicarbonato de sódio e bicarbonato de
amônio), antioxidante, ácido fólico. Validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega.

PCT

273

R$9,39

R$2.563,47

UND

150

R$2,99

R$448,50

água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas.
Embalagens constando data de fabricação, data de
validade, número do lote do produto e registro no
Ministério da Saúde. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

153 Farinha de milho média.
Apresentação: Embalagem atóxica transparente com
01Kg.
Características: Amarela, de 1ª qualidade. grãos
homogêneos, odor e sabor característico de milho,

SINHA
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155 Farinha de Rosca.
MASP¿
Apresentação: Embalagem de 500gr.
Características: Enriquecida com ferro e ácido fólico.
Embalagem intacta contendo informações do produto,
marca do fabricante, data da fabricação e validade.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

PCT

556

R$6,88

R$3.825,28

247 Pão de Mel C/Cobertura de Chocolate C/50und.
MASP¿
Apresentação: Pacote com 50 unidades.
Características: Cobertura sabor chocolate (açúcar,
gordura vegetal hidrogenada e fracionada, leite em pó
integral, cacau em pó, emulsificante lecitina de soja,
estabilizante triestearato de sorbitano, emulsificante
poliglicerol polirricinoleato e aroma vanilina), farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar invertido,
gordura vegetal, mel, especiarias, fermentos químicos
bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio,
emulsificante lecitina de soja, aroma artificial de rum,
aroma idêntico ao natural de baunilha, conservante
propionato de cálcio, acidulante ácido láctico, enzima
protease. Contém Glúten. Validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega.

PCT

323

R$39,00

R$12.597,00

produto 100% natural, sem glúten. Isento de resíduos,
impurezas, bolor e odor não característico. Embalagens
constando data de fabricação, data de validade, número
do lote do produto e registro no Ministério da Saúde. O
produto deverá ser entregue com no mínimo 05 meses até
a sua validade.

Total fornecedor:

R$49.040,24

MAYCON JAKCSON BATISTA MEI
44 Bebida Láctea sabor coco.
MANUZINHA
Apresentação: Pacote de polietileno atóxico igual ou
superior a 900ml.
Características: Produto lácteo resultante da mistura do
leite, soro de leite, adicionado ou não de substâncias
alimentícias, gordura vegetal, leite fermentado e fermento
lácteo. A base láctea deve representar pelo menos
51%(m/m) do total do produto. Embalagem com
identificação completa, número do registro no SIE/SIF,
data de fabricação, prazo de validade e lote. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

PCT

2.584

R$7,40

R$19.121,60

45 Bebida Láctea sabor morango.

PCT

2.584

R$7,34

R$18.966,56

MANUZINHA
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Apresentação: Pacote de polietileno atóxico igual ou
superior a 900ml.
Características: Produto lácteo resultante da mistura do
leite, soro de leite, adicionado ou não de substâncias
alimentícias, gordura vegetal, leite fermentado e fermento
lácteo. A base láctea deve representar pelo menos
51%(m/m) do total do produto. Embalagem com
identificação completa, número do registro no SIE/SIF,
data de fabricação, prazo de validade e lote. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.
Total fornecedor:

R$38.088,16

MAYCON WILL EIRELI - EPP
146 Extrato de Tomate Concentrado.
Quero
Características: Cor vermelha, cheiro próprio e sabor
próprio. Será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5%
de cloreto de sódio. Deverá conter BRIX mínimo de 18.
Em embalagens de lata de folha de flandres com verniz
sanitário, apresentando Lote, data de fabricação, validade
do produto. e registro SIF. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

KG

3.162

R$8,15

R$25.770,30

152 Farinha de milho fina - fubá.
Sinh¿
Apresentação: Embalagem primária em sacos de
polietileno transparente, atóxico; Pacote de 1Kg.
Características: Produto 100% natural, sem glúten.
Resultante da moagem do milho, processada
termicamente a fim de oferecer possibilidade de cozimento
instantâneo. Isento de resíduos, impurezas, bolor e odor
não característico. Produto com validade igual ou superior
a 120 dias a contar da data de entrega.

KG

2.021

R$3,80

R$7.679,80

159 Farofa Pronta Tradicional 500g.
Yoki
Apresentação: Embalagem plástica atóxica transparente
ou de papel original de fábrica igual ou superior a 500g.
Características: Enriquecida com ferro e ácido fólico, óleo
vegetal de soja e corante natural urucum. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

PCT

430

R$5,45

R$2.343,50

171 Fórmula Infantil P/Lactentes C/Refluxo.
Apresentação: Lata com quantidade mínima de 400g.
Produto de Referência: Nan/Aptamil AR.
Características: Ingredientes: leite em pó

LATA

462

R$30,40

R$14.044,80

Aptamil AR

Lages, 15/03/2019

ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
CNPJ:
82.777.301/0001-90
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP:
88501-110 - Lages

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 7/2019

Telefone:(49) 3221-1000

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Processo

18/2019

Data do Processo:

Marca

Unid.

Qtde.

Vl. Unit.

4.113
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desnatado, lactose, óleos vegetais( óleo de palma, óleo de
canola, óleo de coco, óleo de girassol), maltodextrina,
carbonato de cálcio, vitamina C, taurina, cloreto de colina,
sulfato ferroso, sulfato de zinco, vitamina E, niacina,
vitamina A, sulfato de cobre, D-pantotenato de cálcio,
ácido fólico, sulfato de manganês, vitamina B12,
betacaroteno, D-biotina, vitamina D, vitamina B1, vitamina
B6, iodeto de potássio, vitamina K e espessante goma
jataí. Validade mínima de 12 meses a contar da data de
entrega.
213 Margarina com sal .
Coamo Fam¿lia UND
Apresentação: Embalagem com 500 gramas.
Características: Produto refrigerado, produzido à partir de
óleos vegetais, líquidos e hidrogenados, com sal, lecitina
de soja, ácido lático, sorbato de potássio e benzoato de
sódio, ácido cítrico e BHT, sem adição de água, com 75%
a 80% de lipídios, vitaminada e cremosa. Embalagem de
Polietileno constando data de fabricação, data de validade
e número do lote. Produto com validade igual ou superior
a 90 dias a contar da data de entrega.

Total fornecedor:

R$26.117,55

R$75.955,95

NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
7 Achocolatado em pó.
CELLI
Apresentação: Poliéster metalizado laminado com
polietileno de baixa densidade, pacotes de no mínimo
01Kg, sendo vedada etiquetas sobrepostas.
Características: Alimento de preparo instantâneo,
enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes:
Açúcar, cacau alcalino lecitinado e sal. Sem glúten.
Diluição em leite de 8:1. Embalagens constando data de
fabricação, data de validade e número do lote do produto.
Produto com validade igual ou superior a 09 meses a
contar da data de entrega.

KG

1.550

R$11,00

R$17.050,00

25 Amendoim Cru com Pele 500g.
DAJU
Características: Constituído de grãos inteiros, sãos, limpos
e de primeira qualidade. Validade mínima de 4 meses a
contar da entrega.

PCT

767

R$6,23

R$4.778,41

28 Apresentação: Pacote com 5 Kg
Características: Tipo 1, longo fino, constituídos de grãos
inteiros; aspecto sólido; cor branca; odor e sabor próprio
do produto. com umidade permitida em lei, isento de
sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas.
Embalagem intacta contendo

PCT

4.987

R$10,86

R$54.158,82

MOENDA
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PCT

2.490

R$2,80

R$6.972,00

744

R$3,68

R$2.737,92

informações do produto, marca do fabricante, data da
fabricação e validade. O produto deverá ser entregue com
no mínimo 180 dias até a sua validade.
29 Arroz Parboilizado.
MOENDA
Apresentação: Polietileno atóxico e transparente com 1
Kg, reembalados em fardos plásticos reforçados de até 30
Kg.
Características: Tipo 1, longo fino, constituídos de grãos
inteiros; aspecto sólido; O produto não deve apresentar
grãos disformes, percentuais de impureza acima de 5%,
cheiro forte, intenso e não caracteristico. Não deve
apresentar preparação dietética final inadequada empapamento. Embalagem intacta contendo informações
do produto, marca do fabricante, data da fabricação e
validade. Produto com validade igual ou superior a 180
dias a contar da data de entrega.

75 Canjica de milho amarela.
MONTE CLARO PCT
Apresentação: Embalagem atóxica transparente com
01Kg.
Características: Grãos homogêneos, odor e sabor
característico de milho, produto 100% natural, sem glúten.
Embalagens constando data de fabricação, data de
validade, número do lote do produto e registro no
Ministério da Saúde. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.
111 Coco Ralado 100g.
DAJU
Apresentação: Embalagem integra de 100g.
Características: Elaborado com endosperma procedente
de frutos sãos e maduros. Aspecto fragmentos soltos, cor
branca, cheiro e sabor próprios, umidade máxima 4%. Não
poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso. Produto
com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data
de entrega.

PCT

1.221

R$2,28

R$2.783,88

112 Coco Ralado 500g.
DAJU
Apresentação: Embalagem integra de 500g. Entregue
congelado.
Características: Elaborado com endosperma procedente
de frutos sãos e maduros. Aspecto fragmentos soltos, cor
branca, cheiro e sabor próprios, umidade máxima 4%. Não
poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso. Produto
com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data
de entrega.

PCT

249

R$16,89

R$4.205,61
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128 Doce de Abóbora 1kg.
AUREA
Características: Produzido com polpa de frutas, açúcar,
glucose e pectina. Sem glúten. Pote com tampa
hermeticamente fechada com lacre de proteção. Produto
com validade igual ou superior a 6 meses a contar da data
de entrega.

UN

15

R$8,65

R$129,75

131 Doce de Figo.
Apresentação: Pote de Polietileno ou acetato igual ou
superior a 400gr.
Características: Produzido com polpa de frutas, açúcar,
glucose e pectina. Sem glúten. Potes com tampa
hermeticamente fechada com lacre de proteção, com
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

DIFRUTI

PT

70

R$5,40

R$378,00

132 Doce de Leite cremoso ou em pasta.
Apresentação: Pote de Polietileno ou acetato igual ou
superior a 400gr.
Ingredientes: Leite, açúcar, estabilizante, conservante.
Não contém glúten.
Características Técnicas: Sem soro de leite na
composição. Não deverá ter grumos de açúcar, calda de
caramelo, bolor e estufamento, massa heterogênea e
coloração não característica. Produto com validade igual
ou superior a 120 dias a contar da data de entrega.

AUREA

PT

653

R$4,08

R$2.664,24

154 Farinha de milho tipo biju.
MONTE CLARO PCT
Apresentação: Embalagem atóxica transparente de 500gr.
Características: Amarela, flocada, de 1ª qualidade. grãos
homogêneos, odor e sabor característico de milho, produto
100% natural, sem glúten. Embalagens constando data de
fabricação, data de validade, número do lote do produto e
registro no Ministério da Saúde. Produto com validade
igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

768

R$2,40

R$1.843,20

157 Farinha de trigo, tipo 1.
COTRIFLOR
Apresentação: Embalagem plástica atóxica transparente
ou de papel original de fábrica de 01Kg.
Características: Especial, Tipo 1, enriquecida com ferro e
ácido fólico, 100% pura. Características organoléticas,
fisico-quimicas conforme legislação específica.
Embalagem isenta de sujidades ou rasgos. Produto com
validade igual ou superior a

282

R$2,00

R$564,00

KG
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158 Farinha de trigo, tipo 1.
COTRIFLOR
Apresentação: Embalagem plástica atóxica transparente
ou de papel original de fábrica de 05Kg.
Características: Enriquecida com ferro e ácido fólico,
100% pura. Embalagem isenta de sujidades ou rasgos.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

UN

2.032

R$9,98

R$20.279,36

196 Louro desidratado em folhas.
Apresentação: Pacote de 4 a 5g.
Características: Para tempero. Embalagem contendo
informações do produto, marca do fabricante e data da
fabricação.

PCT

52

R$2,00

R$104,00

200 Macarrão tipo Cabelo de Anjo.
ROSANE
Apresentação: Pacote atóxico transparente igual ou
superior a 500g.
Características: Produzido com farinha de trigo comum e
ou sêmola/semolina de trigo e ou farinha de trigo durum e
ou sêmola/semolina de trigo durum. Não deverá
apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à
pressão dos dedos. As massas alimentícias ao serem
postas na água não devem turvá-la antes da cocção. Póscocção a massa não poderá apresentar textura ou
consistência de empapamento. Em embalagem intacta,
bem vedada, com identificação completa do produto, data
de fabricação, prazo de validade e lote. Produto com
validade igual ou superior a 180 dias a contar da data de
entrega.

PCT

369

R$4,68

R$1.726,92

203 Macarrão tipo Parafuso.
ROSANE
Apresentação: Pacote atóxico transparente igual ou
superior a 500g.
Características: Produzido com farinha de trigo comum e
ou sêmola/semolina de trigo e ou farinha de trigo durum e
ou sêmola/semolina de trigo durum. Não deverá
apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à
pressão dos dedos. As massas alimentícias ao serem
postas na água não devem turvá-la antes da cocção. Póscocção a massa não poderá apresentar textura ou
consistência de empapamento. Em embalagem intacta,
bem vedada, com identificação completa

PCT

2.459

R$3,25

R$7.991,75

180 dias a contar da data de entrega.
Características: Enriquecida com ferro e ácido fólico,
100% pura. Embalagem isenta de sujidades ou rasgos.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

APTI
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204 Macarrão tipo Penne.
Apresentação: Pacote atóxico transparente igual ou
superior a 500gr.
Características: De semolina com matérias primas sãs e
limpas. Em embalagem intacta, bem vedada, com
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

ROSANE

PCT

700

R$3,85

R$2.695,00

205 Macarrão tipo Talharim.
Apresentação: Pacote atóxico transparente igual ou
superior a 500gr.
Características: De semolina com matérias primas sãs e
limpas. Em embalagem intacta, bem vedada, com
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

ROSANE

PCT

500

R$3,11

R$1.555,00

227 Mistura para bolo (chocolate, coco, limão, laranja,
SANTA FE
baunilha...)
Apresentação: Pacote plástico igual ou superior a 400gr.
Características: Embalagem contendo nome do produto,
peso, data de fabricação, data de vencimento e lote.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

PCT

45

R$4,50

R$202,50

263 Pó para pudim, sabor baunilha de 50g.
SANTA FE
Características: Sem soja em sua formulação. Embalagem
com identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

UN

426

R$1,89

R$805,14

264 Pó para pudim, sabor chocolate de 50g.
SANTA FE
Características: Sem soja em sua formulação. Embalagem
com identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

UN

426

R$1,89

R$805,14

265 Pó para pudim, sabor morango de 50g.
SANTA FE
Características: Sem soja em sua formulação. Embalagem
com identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90

UN

427

R$1,89

R$807,03

do produto, data de fabricação, prazo de validade e lote.
Produto com validade igual ou superior a 180 dias a contar
da data de entrega.
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dias a contar da data de entrega.
Total fornecedor:

R$135.237,67

PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
9 Açúcar Mascavo 1kg.
BELA
Apresentação: Pacote com 1kg.
Características: Coloração variável entre caramelo e
marrom. Produto 100% puro e natural. Não refinado. Livre
de aditivos nocivos ao meio ambiente e a saúde. Produto
com validade igual ou superior a 12 meses a contar da
data de entrega.

PCT

89

R$14,80

R$1.317,20

10 Açúcar Refinado - 5kg..
SABOR DOCE
Características: Especial de origem vegetal, constituído
fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar;
aspecto sólido; cor branca; odor e sabor próprio do
produto. Produto com validade igual ou superior a 90 dias
a contar da data de entrega.

PCT

2.999

R$11,19

R$33.558,81

11 Açúcar Refinado.
SABOR DOCE
Apresentação: Pacote com 1 Kg
Características: Especial de origem vegetal, constituído
fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar;
aspecto sólido; cor branca; odor e sabor próprio do
produto. Produto com validade igual ou superior a 180 dias
a contar da data de entrega.

PCT

12.760

R$2,35

R$29.986,00

12 Adoçante líquido.
MARATA
Apresentação: Frasco de 100ml.
Características: A base de água, sorbitol, edulcorantes
artificiais (sacarina sódica e ciclamato de sódio);
Embalagem contendo informações do produto, marca do
fabricante, data da fabricação e validade. Produto com
validade igual ou superior a 01 ano a contar da data de
entrega.

FR

65

R$2,00

R$130,00

26 Amido de Milho 1kg.
BELA
Apresentação: Pacotes de 01kg.
Características: Características organoléticas e físicoquimicas conforme legislação específica. Não deve conter
glúten. Produto com validade igual ou superior a 180 dias
a contar da data de entrega.

KG

751

R$3,80

R$2.853,80

27 Arroz integral.
Apresentação: Pacote com 01 Kg.
Características: Tipo 1, longo fino, constituídos de grãos
inteiros; aspecto sólido; Com umidade permitida em lei.
Embalagem intacta contendo informações do produto,
marca do fabricante, data

KG

103

R$2,80

R$288,40

DELLAROZ
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BELA

PCT

759

R$1,98

R$1.502,82

85 Cereal de de Multicereais.
FORTLON
Apresentação: Pacote atóxico igual ou superior a 600gr.
Características: Composição básica:farinha de arroz,
açúcar, aveia, extrato de malte, sais minerais, carbonato
de cálcio, fosfato de sódio dibásico, sulfato de zinco,
fumarato ferroso, vitamina C, niacina, vitamina E, vitamina
B1, vitamina B6, vitamina D, ácido fólico. e demais
substâncias permitidas. Embalagens constando data de
fabricação, data de validade e número do lote do produto.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

PCT

1.136

R$11,88

R$13.495,68

86 Cereal matinal tipo granola.
NATURALLE
Apresentação: Pacotes de 01kg.
Características: A base de aveia, frutas secas, cereais, e
sementes, com açúcar mascavo e mel. Embalagens
constando data de fabricação, data de validade e número
do lote do produto. Produto com validade igual ou superior
a 90 dias a contar da data de entrega.

PCT

369

R$11,00

R$4.059,00

87 Cereal de Arroz.
FORTLON
Apresentação: Pacote atóxico igual ou superior a 600gr.
Características: Composição básica: farinha de arroz,
açúcar, aveia, extrato de malte, sais minerais, carbonato
de cálcio, fosfato de sódio dibásico, sulfato de zinco,
fumarato ferroso, vitamina C, niacina, vitamina E, vitamina
B1, vitamina B6, vitamina D, ácido fólico e demais
substâncias permitidas. Embalagens constando data de
fabricação, data de validade e número do lote do produto.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

PCT

30

R$8,97

R$269,10

88 Cereal de Milho.

PCT

30

R$8,19

R$245,70

da fabricação e validade. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.
31 Aveia em Flocos Finos.
Apresentação: Pacote de polietileno atóxico ou papel
atóxico de no mínimo 200gr., não superior a 2kg.
Características: Conforme legislação específica, CNNPA
nº 12 de 1978 ¿ Cereais e Derivados. Produto com
validade igual ou superior a 6 meses a contar da data de
entrega.

FORTLON
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151 Farinha de mandioca 1kg.
BELA
Apresentação: Embalagem com 1 Kg
Características: Torrada, seca, fina tipo 01. Fabricada a
partir de matérias primas limpas. Embalagem intacta
contendo informações do produto, marca do fabricante,
data da fabricação e validade. Produto com validade igual
ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

PCT

1.185

R$4,50

R$5.332,50

160 Fécula de Mandioca (Polvilho azedo).
BELA
Apresentação: Embalagem plástica atóxica transparente
de 01Kg.
Características: Tipo I. Embalagem isenta de sujidades ou
rasgos. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a
contar da data de entrega.

PCT

1.212

R$6,88

R$8.338,56

169 Flocos de Milhos Açucarados - Cereal.
GOLD FLAKES
Apresentação: Pacote de polietileno com no mínimo 1Kg.
Características: Produto obtido a partir do grão de milho,
cozido, seco, laminado e tostado, com calda açucarada, e
enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes: Milho,
açúcar, sal, estabilizante: lecitina de soja. Enriquecido com
vitaminas e minerais. Contém glúten. Rendimento: 1 Kg de
produto = 33,3 porções de 30 gramas. Embalagens
constando data de fabricação, data de validade e número
do lote do produto. Produto com validade igual ou
superior a 10 meses a contar da data de entrega.

PCT

287

R$9,20

R$2.640,40

170 Fórmula Infantil P/Lactentes - 6 a 12 meses de vida.
DANONE
Apresentação: Lata com quantidade mínima de 400g.
Produto de Referência: Nan Confort, Aptamil Premium 2.
Características: Fórmula infantil para lactentes, de 6 à 12
meses de vida, com DHA e ARA, adicionada de
prebióticos, com proteínas modificadas em sua relaçao
caseína/proteína do soro do leite. Enriquecida de
prebióticos, galactooligossacarídeos e
frutooligossacarídeos, além de ferro, zinco, e

LATA

562

R$20,50

R$11.521,00

Apresentação: Pacote atóxico igual ou superior a 600gr.
Características: Mistura preparo instântaneo de mingau de
milho, adicionado de 8 vitaminas; cálcio, ferro e fósforo.
Embalagens constando data de fabricação, data de
validade e número do lote do produto. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.
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172 Fórmula Infantil P/Lactentes de 0 a 6 meses de vida.
DANONE
Apresentação: Lata com quantidade mínima de 400g.
Produto de Referência: Nan Confort, Aptamil Premium 1.
Características: Com DHA e ARA, adicionada de
prebióticos, com proteínas modificadas em sua relaçao
caseína/proteína do soro do leite. Enriquecida de
prebióticos, galactooligossacarídeos e
frutooligossacarídeos, além de ferro, zinco, e selênio.
Densidade calórica acima de 65 kcal/100ml. Distribuição
calórica em protínas, carboidratos e gorduras.
Carboidratos: 100% lactose. Osmolalidade acima de 200
mOms/kg. Validade mínima de 12 meses a contar da data
de entrega.

LATA

562

R$25,70

174 Gelatina em Pó 25g (Abacaxi).
BELA
Apresentação: Embalagem com 25g.
Características: Polpas de frutas e corantes naturais. Rica
em Vitamina C. Prazo de validade de no mínimo 6 meses
a partir da entrega do produto.

PCT

1.083

R$0,89

R$963,87

175 Gelatina em Pó 25g (Limão).
BELA
Apresentação: Embalagem com 25g.
Características: Polpas de frutas e corantes naturais. Rica
em Vitamina C. Prazo de validade de no mínimo 6 meses
a partir da entrega do produto.

PCT

1.083

R$0,89

R$963,87

176 Gelatina em Pó 25g (Morango).
BELA
Apresentação: Embalagem com 25g.
Características: Polpas de frutas e corantes naturais. Rica
em Vitamina C. Prazo de validade de no mínimo 6 meses
a partir da entrega do produto.

PCT

1.183

R$0,89

R$1.052,87

177 Gelatina em Pó 25g (Uva).
BELA
Apresentação: Embalagem com 25g.
Características: Polpas de frutas e corantes naturais. Rica
em Vitamina C. Prazo de validade de no mínimo 6 meses
a partir da entrega do produto.

PCT

883

R$0,89

R$785,87

178 Gelatina em Pó 85g (Morango, Uva)...
Apresentação: Embalagem com 85g.
Características: Polpas de frutas e corantes

UN

250

R$0,89

R$222,50

selênio. Densidade calórica acima de 65 kcal/100ml.
Distribuição calórica em protínas, carboidratos e gorduras.
Carboidratos: 100% lactose. Osmolalidade acima de 200
mOms/kg. Validade mínima de 12 meses a contar da data
de entrega.

BELA
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187 Leite em pó integral Instantâneo.
BELAC
Apresentação: Embalagem de folha de flandres ou
alumínio igual ou superior a 400g de peso líquido.
Características: Integral, instantâneo, não contém glúten.
Ingredientes: leite integral desidratado enriquecido com
vitaminas e ferro vitaminas, minerais, lecitina de soja, e
emulsificante. Embalagens constando data de fabricação,
data de validade, número do lote do produto e registro no
Ministério da Saúde. Produto com validade igual ou
superior a 06 meses a contar da data de entrega.

PCT

194

R$7,59

R$1.472,46

188 Leite Integral Tipo UHT.
LATVIDA
Apresentação: Embalagem cartonada (Longa Vida) de 01
Litro.
Características: De vaca, branco, odor e sabor lácteo
característico e suave. Com teor de gordura de 3%.
Homogeneizado. Embalagem intacta isenta de sujidades,
materiais estranhos, amassados, parasitas ou problemas
na vedação, contendo informações do produto, marca do
fabricante, data da fabricação, validade e registro SIF. O
produto deverá ser entregue com no mínimo 90 dias até a
sua validade (fechado).

UN

5.496

R$3,30

R$18.136,80

189 Leite Zero Lactose 1L.
LATVIDA
Apresentação: Embalagem cartonada (Longa Vida) de 01
Litro.
Características: Leite UHT semi desnatado, para dietas
com restrição a de lactose. Ingredientes: Leite semi
desnatado, enzima lactase e estabilizantes. Embalagem
intacta contendo informações do produto, marca do
fabricante, data da fabricação, validade e registro SIF.
Produto com validade igual ou superior a 180 dias a contar
da data de entrega.

LIT

462

R$4,10

R$1.894,20

190 Lentilha.
BELA
Apresentação: Embalagem plástica atóxica transparente
de 500gr.
Características: Classe graúda, tipo 01. Fabricada a partir
de matérias primas limpas. Embalagem intacta contendo
informações do produto, marca do fabricante, data da
fabricação e validade. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

PCT

315

R$5,10

R$1.606,50

199 Macarrão Caseiro C/ Ovos.

PCT

1.473

R$3,48

R$5.126,04

naturais. Rica em Vitamina C. Prazo de validade de no
mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.

ROSANE
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201 Macarrão tipo Espaguete Integral.
DALLAS
Apresentação: Pacote atóxico transparente igual ou
superior a 500gr.
Características: Não deverá apresentar sujidades, bolor,
manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. As massas
alimentícias ao serem postas na água não devem turvá-la
antes da cocção. Pós-cocção a massa não poderá
apresentar textura ou consistência de empapamento. Em
embalagem intacta, bem vedada, com identificação
completa do produto, data de fabricação, prazo de
validade e lote. Produto com validade igual ou superior a
180 dias a contar da data de entrega.

PCT

267

R$2,70

R$720,90

202 Macarrão tipo Espaguete.
DIANA
Apresentação: Pacote atóxico transparente igual ou
superior a 500gr.
Características: Produzido com farinha de trigo comum e
ou sêmola/semolina de trigo e ou farinha de trigo durum e
ou sêmola/semolina de trigo durum. Não deverá
apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à
pressão dos dedos. As massas alimentícias ao serem
postas na água não devem turvá-la antes da cocção. Póscocção a massa não poderá apresentar textura ou
consistência de empapamento. Em embalagem intacta,
bem vedada, com identificação completa do produto, data
de fabricação, prazo de validade e lote. Produto com
validade igual ou superior a 180 dias a contar da data de
entrega.

PCT

4.598

R$1,68

R$7.724,64

214 Margarina sem sal.
DELICIA
Apresentação: Embalagem com 500 gramas.
Características: Produto refrigerado, produzido à partir de
óleos vegetais, líquidos e hidrogenados, lecitina de soja,
ácido lático, sorbato de potássio e benzoato de sódio,
ácido cítrico e BHT, sem adição de água, com no mínimo
65% de lipídios, vitaminada e cremosa. Embalagem de
Polietileno constando data de fabricação, data de validade
e número do lote. Produto com validade igual ou

UN

1.130

R$3,78

R$4.271,40

Apresentação: Pacote atóxico transparente igual ou
superior a 500gr.
Características: De semolina com matérias primas sãs e
limpas. Em embalagem intacta, bem vedada, com
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e lote. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.
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241 Orégano granulado.
BELA
Apresentação: Embalagem igual ou superior a 100gr.
Características: Apresentação natural, aspecto físico
granulado, embalagem contendo informações sobre o
produto, marca do fabricante, data da fabricação e
validade. Produto com validade igual ou superior a 90 dias
a contar da data de entrega.

PCT

392

R$5,75

R$2.254,00

270 Quirera de Milho Fina 1kg.
DALLA
Apresentação: Pacote com 1kg.
Características: Milho digerminado. Embalagem isenta de
sujidades ou rasgos. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

KG

2.648

R$2,05

R$5.428,40

280 Sagú de Mandioca.
BELA
Apresentação: Embalagem plástica atóxica transparente
de 500gr.
Características: Embalagem isenta de sujidades ou
rasgos. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a
contar da data de entrega.

PCT

331

R$4,60

R$1.522,60

288 Sardinha em óleo comestível.
NAUTIQUE
Apresentação: Lata de 125gr.
Características: Ao natural. Embalagem intacta contendo
informações do produto, marca do fabricante, data da
fabricação e validade. Produto com validade igual ou
superior a 02 anos a contar da data de entrega. Em
conformidade com IN MAPA nº 22/2011 do Min. da
Agricultura e diplomas complementares.

LATA

1.704

R$3,48

R$5.929,92

289 Semente de Linhaça marrom.
BELA
Apresentação: Embalagem plástica atóxica transparente
de 200gr.
Características: Fabricada a partir de matérias primas
limpas. Embalagem intacta contendo informações do
produto, marca do fabricante, data da fabricação e
validade. Produto com validade igual ou superior a 90 dias
a contar da data de entrega.

PCT

96

R$5,00

R$480,00

305 Leite Integral Tipo UHT .
LATVIDA
Apresentação: Embalagem cartonada (Longa Vida) de 01
litro, caixa com 12 unidades.
Características: De vaca, branco, odor e sabor lácteo
característico e suave. Com teor de gordura de 3%.
Homogeneizado. Embalagem intacta contendo
informações do produto, marca do

CX

775

R$34,56

superior a 90 dias a contar da data de entrega.
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CX

2.327

R$34,56

15/02/2019
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fabricante, data da fabricação, validade e registro SIF.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.
314 Leite Integral Tipo UHT .
LATVIDA
Apresentação: Embalagem cartonada (Longa Vida) de 01
litro, caixa com 12 unidades.
Características: De vaca, branco, odor e sabor lácteo
característico e suave. Com teor de gordura de 3%.
Homogeneizado. Embalagem intacta contendo
informações do produto, marca do fabricante, data da
fabricação, validade e registro SIF. Produto com validade
igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

Total fornecedor:

R$80.421,12

R$297.744,33

SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
69 Café em Pó Tradicional.
SOLLUS
Apresentação: Pacote com 500 gramas
Características: Homogêneo, torrado e moido. O produto
deverá apresentar selo de pureza ABIC ou deverá ser
apresentado na entrega do produto: laudo de análise
sensorial expedido por laboratório credenciado por
Secretaria Estadual de Agricultura.; Embalado á vácuo,
com no maximo 20% em peso de grãos com defeito,
pretos, verdes ou ardidos e ausente de grãos
fermentados, gosto predominante de café arábico. Acidez
baixa a moderada. Produto com validade igual ou superior
a 90 dias a contar da data de entrega.

PCT

3.798

R$6,99

R$26.548,02

150 Farelo de aveia.
APTI
Apresentação: Embalagem de 200g.
Características: Conforme legislação específica, CNNPA
nº 12 de 1978 ¿ Cereais e Derivados. Produto com
validade igual ou superior a 180 dias a contar da data de
entrega.

UN

412

R$3,52

R$1.450,24

156 Farinha de trigo integral.
GARDENIA
Apresentação: Embalagem atóxica transparente de 01Kg.
Características: Deverá ser fabricada a partir de grãos de
trigo sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em
perfeito estado de conservação. Não deverá apresentar
cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de
grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem
rendimento insatisfatório. Produto com validade igual ou
superior a 60 dias a contar da data de entrega.

PCT

125

R$2,78

R$347,50

Lages, 15/03/2019

ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
CNPJ:
82.777.301/0001-90
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP:
88501-110 - Lages

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 7/2019

Telefone:(49) 3221-1000
Processo

18/2019

Data do Processo:

Marca

15/02/2019

Unid.

Qtde.

Vl. Unit.

161 Fécula de Mandioca (Polvilho doce).
DIOKA
Apresentação: Embalagem plástica atóxica transparente
de 01Kg.
Características: Tipo I. Embalagem isenta de sujidades ou
rasgos. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a
contar da data de entrega.

KG

295

R$4,82

R$1.421,90

164 Fermento em pó químico.
APTI
Apresentação: Embalagem igual ou superior a 100gr.
Características: Pó fino de coloração branca com odor
característico. Na embalagem deverá constar data de
fabricação, data de validade e número do lote do produto;
deverá conter amido de milho ou fécula de mandioca,
fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de
cálcio. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a
contar da data de entrega.

UN

90

R$2,18

R$196,20

207 Maionese.
SOYA
Apresentação: Frasco plástico ou embalagem tipo
doypack de 1kg.
Características: Zero de gordura trans. Embalagem
hermeticamente vedada, contendo nome do produto,
peso, data de fabricação, data de vencimento e lote.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

UN

872

R$7,90

R$6.888,80

229 Mistura preparo instantâneo de mingau de milho.
MUCILON
Apresentação: Lata de 400g.
Características: Em embalagens não apresentando
amassados ou perfurações, constando data de fabricação,
data de validade, número do lote do produto e registro no
Ministério da Saúde. Produto com validade igual ou
superior a 150 dias a contar da data de entrega.

LATA

430

R$8,00

R$3.440,00

255 Pêssego em Calda Metades 450g.
SHLEBY
Características: Ingredientes: Pêssego, água, açúcar. Não
contém glúten. Validade mínima de 12 (doze) meses a
partir da data de entrega.

LATA

651

R$7,30

R$4.752,30

281 Sal grosso.
ZIZO
Apresentação: Pacote atóxico, termo soldado, resistente,
de 1kg.
Características: Tipo 01, Iodado. Sem temperos extras.
Embalagem de poliestileno transparente contendo
informações sobre o produto, marca do fabricante, data da
fabricação e validade. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

PCT

24

R$2,29

R$54,96

Lages, 15/03/2019

ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

Total dos Itens

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
CNPJ:
82.777.301/0001-90
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP:
88501-110 - Lages

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 7/2019

Telefone:(49) 3221-1000

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Processo

18/2019

Data do Processo:

Marca

15/02/2019

Unid.

Qtde.

Vl. Unit.

282 Sal refinado.
ZIZO
Apresentação: Embalagem com 1kg.
Características: Iodado, com granulação uniforme e
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de
sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo de
10mg e máximo de 15mg por quilo. Sem temperos extras.
Embalagem de poliestileno transparente contendo
informações sobre o produto, marca do fabricante, data da
fabricação e validade. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

PCT

1.724

R$1,11

R$1.913,64

302 Vinagre de Álcool .
Apresentação: Embalagem igual ou superior a 750 ml.
Características: Fermentado acético de álcool e água,
conservante metabissulfito de sódio. Acidez volátil 4,0%.
Acondicionado em garrafas plásticas transparentes
contendo informações sobre o produto, marca do
fabricante, data da fabricação e validade. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

UN

1.535

R$1,45

R$2.225,75

303 Café em Pó Extra Forte.
OURO
Apresentação: Pacote com 500 gramas
Características: Homogêneo, torrado e moido. O produto
deverá apresentar selo de pureza ABIC; Embalado á
vácuo, com no maximo 20% em peso de grãos com
defeito, pretos, verdes ou ardidos e ausente de grãos
fermentados, gosto predominante de café arábico. Acidez
baixa a moderada. Produto com validade igual ou superior
a 90 dias a contar da data de entrega.

PCT

2.171

R$10,79

R$23.425,09

312 Café em Pó Extra Forte.
OURO
Apresentação: Pacote com 500 gramas
Características: Homogêneo, torrado e moido. O produto
deverá apresentar selo de pureza ABIC; Embalado á
vácuo, com no maximo 20% em peso de grãos com
defeito, pretos, verdes ou ardidos e ausente de grãos
fermentados, gosto predominante de café arábico. Acidez
baixa a moderada. Produto com validade igual ou superior
a 90 dias a contar da data de entrega.

PCT

6.516

R$10,79

R$70.307,64

HEINIG

Total fornecedor:

Total dos Itens

R$142.972,04

VANDERLEI CANDIAGO - ME
311 Água Mineral s/ Gás - Bombona 20L Comodato
Apresentação: vasilhames em comodato.

PURIS

UND

2.112

R$11,49

Lages, 15/03/2019

ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

R$24.266,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
CNPJ:
82.777.301/0001-90
Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro
CEP:
88501-110 - Lages

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 7/2019

Telefone:(49) 3221-1000

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Processo

18/2019

Data do Processo:

Marca

Unid.

Qtde.

Vl. Unit.

UND

6.338

R$11,49

15/02/2019

Total dos Itens

Características: Suas condições deverão estar de acordo
com o DEC. 3029 de 16/04/99 e RDC n°274, de
22/09/2005 e suas alterações posteriores. Embalagem
apresentando Lote, data de fabricação e validade do
produto. Validade mínima de um ano, sendo que o produto
deverá ser entregue com no mínimo 10 meses até a sua
validade.
320 Água Mineral s/ Gás - Bombona 20L Comodato
PURIS
Apresentação: vasilhames em comodato.
Características: Suas condições deverão estar de acordo
com o DEC. 3029 de 16/04/99 e RDC n°274, de
22/09/2005 e suas alterações posteriores. Embalagem
apresentando Lote, data de fabricação e validade do
produto. Validade mínima de um ano, sendo que o produto
deverá ser entregue com no mínimo 10 meses até a sua
validade.

R$72.823,62

Total fornecedor:

R$97.090,50

TOTAL GERAL:

R$1.473.123,97

Lages, 15/03/2019

ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

