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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

18/2019

c) Modalidade: Pregão presencial

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:

7/2019 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Processo Nr.:
b) Licitação Nr.:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PARCIAL DE PROCESSO LICITATÓRIO

d) Data Homologação: 03/04/2019

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total dos ItensMarca Unid. Qtde. Vl. Unit.

BR COMERCIO DE CARNES LTDA ME

R$3.390,00MACHADOAcém Bovino.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em cubos de
aprox. 3cm², em embalagens atóxicas transparentes
resistentes de 01 a 02Kg.
Características: De espécie bovina, animais abatidos sob
inspeção veterinária. Sem osso, contendo no máximo 10%
de gordura, isenta de cartilagem. O produto deverá estar
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente,
rotulado com o nome e endereço do abatedouro,
constando obrigatoriamente o registro no SIF; identificação
completa do produto, data de fabricação, prazo de
validade e prazo máximo de consumo, temperatura de
estocagem,  peso líquido e condições de armazenamento.

KG 200 R$16,955

R$5.180,00MACHADOAlcatra Bovina.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em pedaços de
até 1.200kg., em embalagens atóxicas transparentes
resistentes de 01 a 05Kg.
Características: De espécie bovina, animais abatidos sob
inspeção veterinária. Sem osso, contendo no máximo 10%
de gordura, isenta de

KG 200 R$25,9018
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total dos ItensMarca Unid. Qtde. Vl. Unit.
cartilagem. O produto deverá estar em embalagem
plástica, flexível, atóxica, resistente, rotulado com o nome
e endereço do abatedouro, constando obrigatoriamente o
registro no SIF; identificação completa do produto, data de
fabricação, prazo de validade e prazo máximo de
consumo, temperatura de estocagem,  peso líquido e
condições de armazenamento.

R$15.129,59machadoBife de fígado bovino congelado.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em embalagens
atóxicas transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Resfriada. Proveniente de animais
abatidos sob inspeção veterinária. O produto deverá estar
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente,
rotulado com o nome e endereço do abatedouro,
constando obrigatoriamente o registro no SIF; identificação
completa do produto, data de fabricação, prazo de
validade e prazo máximo de consumo, temperatura de
estocagem,  peso líquido e condições de armazenamento.

KG 841 R$17,9953

R$3.360,00machadoCarne Moída Acém Bovino.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em embalagens
atóxicas transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Proveniente de espécie bovina abatidos
sob inspeção veterinária. Sem osso, contendo no máximo
10% de gordura, isenta de cartilagem. O produto deverá
estar em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente,
rotulado com o nome e endereço do abatedouro,
constando obrigatoriamente o registro no SIF; identificação
completa do produto, data de fabricação, prazo de
validade e prazo máximo de consumo, temperatura de
estocagem,  peso líquido e condições de armazenamento.

KG 200 R$16,8077

R$61.588,80machadoCarne Bovina Moída - Músculo.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Resfriada. Proveniente de animais
abatidos sob inspeção veterinária. O produto deverá estar
em embalagem plástica, rotulada com o nome e endereço
do abatedouro, registro no SIF, identificação completa do
produto, data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de

KG 3.276 R$18,8078
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consumo.

R$8.070,00machadoContra-Filé Bovino.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em bifes, em
embalagens atóxicas transparentes resistentes de 01 a
05Kg.
Características: Proveniente de animais abatidos sob
inspeção veterinária. Em embalagem plástica rotulado de
acordo com a legislação vigente com o nome e endereço
do abatedouro e registro no SIF; identificação completa do
produto, data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

KG 300 R$26,90115

R$28.140,00machadoCoxão Mole Bovino - Bife.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em bifes sem
capa, em embalagens atóxicas transparentes resistentes
de 01 a 05Kg.
Características: Proveniente da espécie bovina abatidos
sob inspeção veterinária. Sem osso, contendo no máximo
10% de gordura, isenta de cartilagem. O produto deverá
estar em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente,
rotulado com o nome e endereço do abatedouro,
constando obrigatoriamente o registro no SIF; identificação
completa do produto, data de fabricação, prazo de
validade e prazo máximo de consumo, temperatura de
estocagem,  peso líquido e condições de armazenamento.

KG 1.200 R$23,45120

R$9.925,00machadoCoxão Mole Bovino - Moído.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em moído SEM
CAPA, em embalagens atóxicas transparentes resistentes
de 01 a 05Kg.
Características: Proveniente de machos da espécie bovina
abatidos sob inspeção veterinária. Sem osso, contendo no
máximo 10% de gordura, isenta de cartilagem. O produto
deverá estar em embalagem plástica, flexível, atóxica,
resistente, rotulado com o nome e endereço do
abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF;
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e prazo máximo de consumo,
temperatura de estocagem,  peso líquido e condições de
armazenamento.

KG 500 R$19,85121

R$38.127,10machadoPatinho Bovino - Bife.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em bife sem capa,
em embalagens atóxicas transparentes resistentes de
01Kg.  Deve constar

KG 1.507 R$25,30250
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total dos ItensMarca Unid. Qtde. Vl. Unit.
obrigatoriamente impresso na embalagem o selo de
registro de inspeção, devidamente identificados com rótulo
impresso ou etiqueta adesiva, de acordo com a legislação
vigente.
Características: De espécie bovina, animais abatidos sob
inspeção veterinária. Sem osso, limpa, sem nervos,
tendões, pele e sebo, contendo no máximo 5% de
gordura, isenta de cartilagem; identificação completa do
produto, data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo, temperatura de estocagem, peso
líquido e condições de armazenamento. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

R$20.855,20MACHADOPatinho Bovino - Iscas ou Cubos, sem Osso.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em iscas ou cubos
congelados em embalagens atóxicas transparentes
resistentes de 01Kg., embalado a vácuo.
Características: Deve constar impresso na embalagem o
selo de registro de inspeção devidamente identificados
com rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de acordo com a
legislação vigente. Carne bovina (patinho), proveniente de
animais sadios e abatidos sob inspeção veterinária; Isenta
de tecidos inferiores como ossos, nervos, tendões, pele,
sebo e aponevroses, com cor e odor característico. Teor
de gordura máximo de 5 % (cinco por cento). Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

KG 1.048 R$19,90306

R$19.243,30machadoPatinho Bovino - Moído.
Apresentação: Valor em quilo, entregue moído, em
embalagens atóxicas transparentes resistentes de 01Kg.
Deve constar obrigatoriamente impresso na embalagem o
selo de registro de inspeção, devidamente identificados
com rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de acordo com a
legislação vigente. Embalado a vácuo.
Características: De espécie bovina, animais abatidos sob
inspeção veterinária. Sem osso, limpa, sem nervos,
tendões, pele e sebo, contendo no máximo 5% de
gordura, isenta de cartilagem; identificação completa do
produto, data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo, temperatura de estocagem, peso
líquido e condições de armazenamento. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

KG 967 R$19,90307
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R$23.478,00lactovaleQueijo Mussarela Fatiado.
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 1.118 R$21,00310

R$62.605,40machadoPatinho Bovino - Iscas ou Cubos, sem Osso.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em iscas ou cubos
congelados em embalagens atóxicas transparentes
resistentes de 01Kg., embalado a vácuo.
Características: Deve constar impresso na embalagem o
selo de registro de inspeção devidamente identificados
com rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de acordo com a
legislação vigente. Carne bovina (patinho), proveniente de
animais sadios e abatidos sob inspeção veterinária; Isenta
de tecidos inferiores como ossos, nervos, tendões, pele,
sebo e aponevroses, com cor e odor característico. Teor
de gordura máximo de 5 % (cinco por cento). Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

KG 3.146 R$19,90315

R$57.769,70machadoPatinho Bovino - Moído.
Apresentação: Valor em quilo, entregue moído, em
embalagens atóxicas transparentes resistentes de 01Kg.
Deve constar obrigatoriamente impresso na embalagem o
selo de registro de inspeção, devidamente identificados
com rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de acordo com a
legislação vigente. Embalado a vácuo.
Características: De espécie bovina, animais abatidos sob
inspeção veterinária. Sem osso, limpa, sem nervos,
tendões, pele e sebo, contendo no máximo 5% de
gordura, isenta de cartilagem; identificação completa do
produto, data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo, temperatura de estocagem, peso
líquido e condições de armazenamento. Produto com

KG 2.903 R$19,90316
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validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

R$70.497,00lactovaleQueijo Mussarela Fatiado.
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 3.357 R$21,00319

R$427.359,09Total fornecedor:
CLEITON DE SOUZA COMERCIAL ME

R$1.041,39aptiChocolate granulado colorido de 500g.
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 171 R$6,09106

R$1.041,39Total fornecedor:
COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA - ME

R$5.575,50IN NATURABergamota.
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: Tamanho médio. Fisiologicamente bem
desenvolvidas, em perfeito estado de conservação e
manutenção.

KG 2.065 R$2,7048

R$4.396,35IN NATURABeterraba.
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: Tamanho médio, cada unidade pesando
entre 200 e 300gr. Fisiologicamente bem desenvolvidas,
em perfeito estado de conservação e manutenção.

KG 2.765 R$1,5950

R$9.971,85Total fornecedor:

Lages,

ANTONIO CERON
Prefeito Municipal
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JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP

R$12.800,00BusclheAlgodão doce de pote - tradicional - 35g.
Características: 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.

UN 2.000 R$6,4022

R$14.219,10PamplonaBacon defumado.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em pedaço, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Embalagem contendo o local de origem
do produto, peso, data de embalagem, data de vencimento
e lote. Produto rotulado de acordo com a legislação
vigente, com o nome e endereço do abatedouro. Produto
com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data
de entrega.

KG 549 R$25,9034

R$7.500,74FinniBala de gelatina 500g.
Características: Sabores sortidos de frutas. Em pacotes
intactos com identificação completa do produto, lote, data
de fabricação e validade do produto. Produto com validade
igual ou superior a 06 meses a contar da data de entrega.

PCT 442 R$16,9735

R$4.464,24GomuchoBala de Goma Sabor de Frutas - Caixa.
Apresentação: Caixa de 960gr c/ 30 tubetes plásticos de
32 gramas cada. Produto com validade igual ou superior a
90 dias a contar da data de entrega.

CX 418 R$10,6836

R$4.938,75GomuchoBala de goma tipo jujuba - 1Kg.
Características: Sabores sortidos de frutas. Colorida e
macia. Em pacote intacto com identificação completa do
produto, lote, data de fabricação e validade do produto.
Produto com validade igual ou superior a 06 meses a
contar da data de entrega.

PCT 439 R$11,2537

R$2.868,43FrutasBalas Macias 600g (Morango, Uva, Laranja)...
Apresentação: Pacote com 100 unidades.
Características: Produto preparado a base de açúcares
fundidos e adicionado de substâncias que caracterizam o
produto, como suco de frutas, óleos essenciais e
adicionados de outras substâncias permitidas; a principal
característica do produto é o de apresentar-se macio,
submetido a massamento mecânico até obtenção da
consistência desejada. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a

PCT 487 R$5,8938
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contar da data de entrega.

R$1.754,50ValeBeterraba em conserva.
Apresentação: Pote de vidro de 400gr (peso drenado).
Características: Em pedaços.  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 319 R$5,5049

R$11.251,80PamplonaBisteca Suína.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em fatias
interfoleadas de 250gr (variação aceitável 10%), em
embalagens atóxicas transparentes resistentes de 01 a
05Kg.
Características: Proveniente de animais abatidos sob
inspeção veterinária. Em embalagem plástica rotulado de
acordo com a legislação vigente com o nome e endereço
do abatedouro e registro no SIF; identificação completa do
produto, data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

KG 940 R$11,9767

R$16.056,14Amor CariocaCaixa de Bombons de no mínimo 300g.
Apresentação: A embalagem primária deve ser
aluminizada envolvendo o bombom e a secundária com
plástico resistente e atóxico.
Características: Bombom com formatos e recheios
sortidos.  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.

CX 1.786 R$8,9970

R$12.371,00PamplonaCarne Moída Suína.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Resfriada. Proveniente de animais
abatidos sob inspeção veterinária. O produto deverá estar
em embalagem plástica, rotulada com o nome e endereço
do abatedouro, registro no SIF, identificação completa do
produto, data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo.

KG 890 R$13,9079

R$7.625,00PamplonaCarré Suíno.
Apresentação: Valor em quilo, entregue fatiado, em
embalagens atóxicas transparentes resistentes de

KG 500 R$15,2580

Lages,
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01 a 05Kg.
Características: Proveniente de animais abatidos sob
inspeção veterinária. Em embalagem plástica rotulado de
acordo com a legislação vigente com o nome e endereço
do abatedouro e registro no SIF; identificação completa do
produto, data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

R$2.690,76MarveCascão para sorvete.
Apresentação: Caixa c/ 120 unidades.
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 90 dias a contar
da data de entrega.

CX 68 R$39,5781

R$3.190,00AmeliaChantilly - Preparado para creme, tradicional de 1 litro.
Características: Em embalagem tipo TETRAPAK  intacta
com identificação completa do produto, data de fabricação
e validade. Sem gorduras trans. Sabor suave. Produto
com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data
de entrega.

UN 145 R$22,00101

R$1.140,00RomaChocolate ao leite em forma de ovo de 10g cada.
Apresentação: Embalado individualmente, em pacote com
50 unidades.
Características: Devem apresentar gosto e sabor
característicos do produto. Entregue sem deformidades e
defeitos. Em embalagem intacta com identificação
completa do produto, data de fabricação e validade.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

PCT 95 R$12,00103

R$4.700,85HaraldChocolate Granulado 1kg.
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 363 R$12,95105

R$4.676,10HaraldChocolate meio amargo Kg.
Apresentação: Em barras de no mínimo 01Kg. com 40% a
45% de cacau. Embalado individualmente.
Características: Devem apresentar gosto e sabor
característicos do produto. Não hidrogenado. Entregue
sem deformidades e defeitos. Em embalagem intacta com
identificação completa do produto, data de fabricação e
validade. Produto com validade igual ou superior a 06
meses a contar

KG 143 R$32,70107
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da data de entrega.

R$313,75SelectaCobertura para sorvete, sabor chocolate de 1,3Kg.
Apresentação: Embalado individualmente.
Características: Xarope de alta viscosidade, sem glúten.
Devem apresentar gosto e sabor característicos do
produto. Entregue em embalagem intacta com
identificação completa do produto, data de fabricação e
validade. Produto com validade igual ou superior a 06
meses a contar da data de entrega.

UN 25 R$12,55109

R$316,75SelectaCobertura para sorvete, sabor morango de 1,3Kg.
Apresentação: Embalado individualmente.
Características: Xarope de alta viscosidade, sem glúten.
Devem apresentar gosto e sabor característicos do
produto. Entregue em embalagem intacta com
identificação completa do produto, data de fabricação e
validade. Produto com validade igual ou superior a 06
meses a contar da data de entrega.

UN 25 R$12,67110

R$48.440,00TopConfeito balinhas tipo mania catavento.
Apresentação: Caixa c/12 a 18 tubos de no mínimo 20cm.
Características: Confeito com Balinhas Coloridas. 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.

CX 2.000 R$24,22114

R$16.275,00PamplonaCoxão Mole Bovino - Pedaços.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em pedaço SEM
CAPA, em embalagens atóxicas transparentes resistentes
de 01 a 05Kg.
Características: Proveniente de machos da espécie bovina
abatidos sob inspeção veterinária. Sem osso, contendo no
máximo 10% de gordura, isenta de cartilagem. O produto
deverá estar em embalagem plástica, flexível, atóxica,
resistente, rotulado com o nome e endereço do
abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF;
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e prazo máximo de consumo,
temperatura de estocagem,  peso líquido e condições de
armazenamento.

KG 750 R$21,70122

R$38.181,27Can¿¿oCoxinha da Asa de Frango Resfriada.
Apresentação: Valor em quilo, entregue resfriado, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.

KG 3.323 R$11,49123
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Características: Embalagem contendo o local de origem
do produto, peso, data de embalagem, data de vencimento
e lote. Rotulado de acordo com a legislação vigente, com
o nome e endereço do abatedouro, e registro no SIF.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

R$7.101,00NutribonnDoce de Abóbora Coração C/50und.
Características: Docinho, formato de coração, com polpa
natural de abóbora, xarope de glicose e sal, corante
natural de urucum, embalado por unidade com peso
aproximado de 32 gramas. Validade de no mínimo 6
meses a partir da entrega.

CX 263 R$27,00129

R$9.389,00ReisDoce de amendoim tipo pé de moça.
Apresentação: Embalagem c/ 20 unidades, embrulhados
individualmente, cada um contendo no mínimo 50 gramas.
Características: 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.

CX 458 R$20,50130

R$6.315,40NutribonnDoce de Leite Tipo Docinho c/50und.
Apresentação: Embalado por unidade com peso
aproximado de 70 gramas.
Características: Formato quadrado. Principais
ingredientes: leite pasteurizado, açúcar, xarope de glicose,
farinha de trigo, leite em pó, sal, essência de leite
condensado e conservante acido sórbico.

CX 364 R$17,35133

R$6.191,20ArapongasDoce tipo maria mole.
Apresentação: Caixa com 50 unidades (peso mín. 01Kg),
lacrada.
Características: À base de gelatina e coco. Em
embalagem intacta com identificação completa do produto,
data de fabricação e validade.

CX 284 R$21,80138

R$8.800,00Perdig¿oEmpanado de Frango (steak).
Apresentação: Entregue refrigerado, em caixas igual ou
superior a 500gr.
Características: Embalagem contendo o local de origem
do produto, peso, data de embalagem, data de vencimento
e lote. Produto rotulado de acordo com a legislação
vigente, com o nome e endereço do abatedouro. Produto
com validade igual ou superior a 60 dias a contar da data
de entrega.

CX 800 R$11,00139

R$22.555,60NatFilé de Frango sem Pele e sem Osso.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado,

KG 1.819 R$12,40165
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em embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Embalagem contendo o local de origem
do produto, peso, data de embalagem, data de vencimento
e lote. Produto sem qualquer tipo de tempero, rotulado de
acordo com a legislação vigente, com o nome e endereço
do abatedouro, e registro no SIF. Produto com validade
igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

R$38.223,30DugongoFilé de Peixe tilápia.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg. In
natura.
Características: Embalagem contendo o local de origem
do produto, peso, data de embalagem, data de vencimento
e lote. Rotulado de acordo com a legislação vigente, com
o nome e endereço do abatedouro, e registro no SIF.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

KG 1.237 R$30,90166

R$2.356,00CarambitosGelado comestível, tipo geladinho americano ou similar.
Apresentação: Diversos sabores, entregue em embalagem
com no mínimo 55ml. Embalagem 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.

UND 6.200 R$0,38173

R$20.979,27SearaHambúrguer de Carne Bovina Congelada.
Apresentação: Embalagem com no mínimo 100g a
unidade.
Características: Congelada, temperada, sem pimenta, sem
proteína de soja, produto de boa qualidade, embalada
individualmente, com sabor, odor e cor característicos do
produto. Livre de sujidades, larvas e parasitas, contendo
carimbo do SIE ou SIF, identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, temperatura de entrega no
máximo 18°C. Validade a vencer de no mínimo 3 meses
contados da entrega.

UN 17.931 R$1,17180

R$9.220,40PamplonaLinguiça Calabresa.
Apresentação: Valor em quilo, Valor em quilo, entregue
em embalagem plástica atóxica, reembalada em caixa de
papelão lacrada.
Características: Carne suína, defumada, embalagem com
identificação completa, número do registro no SIE/SIF,
data de fabricação, prazo de

KG 623 R$14,80192
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validade e lote. Produto com validade igual ou superior a
90 dias a contar da data de entrega.

R$24.800,00Mais frangoLinguiça de Frango.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Feita com 100% de frango. Proveniente
de animais abatidos sob inspeção veterinária. O produto
deverá estar em embalagem plástica, rotulada com o
nome e endereço do abatedouro, registro no SIF,
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e prazo máximo de consumo.  Produto
com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data
de entrega.

KG 1.600 R$15,50193

R$4.365,00DelisaboreLinguiça de Pernil Suíno.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Proveniente de animais abatidos sob
inspeção veterinária. Em embalagem plástica rotulado de
acordo com a legislação vigente com o nome e endereço
do abatedouro e registro no SIF; identificação completa do
produto, data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

KG 300 R$14,55194

R$44.808,70PamplonaLinguiça Toscana.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Feita com 100% de carne de porco.
Proveniente de animais abatidos sob inspeção veterinária.
O produto deverá estar em embalagem plástica, rotulada
com o nome e endereço do abatedouro, registro no SIF,
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e prazo máximo de consumo.  Produto
com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data
de entrega

KG 2.749 R$16,30195

R$7.325,00TopbelMarshmallow Chocolate C/50und.
Apresentação: Marca de Referência Top Bels.
Características: Ingredientes principais: açúcar, gordura
vegetal, xarope de glicose, cacau em pó, farinha de trigo,
leite desnatado em pó. Não contém glúten, produzido com
produtos selecionados rígido controle de qualidade.
Devendo

CX 293 R$25,00215
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estar armazenado sem exposição da luz solar e não expor
a temperatura superior a 50ºC. Cada unidade com peso
aproximado de 25 gramas, armazenado em caixa com 50
unidades, vedada, com plástico reforçado, sem estar
amassada, rasgada ou suja. Prazo de validade de no
mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.

R$6.385,50FinniMarshmallow colorido de 500g tipo torcido.
Apresentação: Nas cores rosa com azul e amarela. Sabor
baunilha.
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.

PCT 387 R$16,50216

R$5.842,40DoriMini pastilhas de chocolate confeitadas coloridas de 500g.
Características: Entregue sem deformidades e quebras.
Embalagem contendo informações do produto, marca do
fabricante, data da fabricação e validade. Produto com
validade igual ou superior a 06 meses a contar da data de
entrega.

PCT 268 R$21,80226

R$5.341,45ArapongasPaçoca de Amendoim em Tablete C/50und.
Apresentação: Pote de 01 kg, com 50 Unidades,
embalados individualmente.
Características: Composto de açúcar cristal, amendoim
torrado sem pele, sal refinado. Validade de no mínimo 3
meses contados da entrega.

PT 337 R$15,85244

R$22.512,00Amor CariocaPacote Bombom C/Recheio Cremoso 1kg.
Apresentação: Pacote contendo 1kg. A embalagem
primária deve ser aluminizada envolvendo o bombom e a
secundária com plástico resistente e atóxico.
Características: Bombom com recheio cremoso, com
camada crocante de wafer, coberto com chocolate ao leite,
peso de aproximadamente 21,5g cada, contendo como
ingredientes principais: açúcar, gordura vegetal, farinha de
trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, massa de cacau,
castanha de caju, soro de leite em pó, farinha de soja
integral, amendoim, leite em pó integral, sal, óleo de soja,
cacau em pó, extrato de malte e emulsificantes. Validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

PCT 804 R$28,00245

R$9.000,00De LizPão de Trigo tipo forma fatiado.
Apresentação: Pacote de saco plastico atóxico igual

KG 1.500 R$6,00248
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ou superior a 500gr.
Características: Fatiado verticalmente, cada pedaço
pesando entre 22 e 30gr.  Preparado com farinha trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, fermento biológico, sal,
açúcar, margarina podendo conter outros ingredientes,
desde que declarados e aprovados pela ANVISA.
Embalagens limpas e fechadas, devidamente rotuladas e
identificadas nos aspectos qualitativo e quantitativo,
constando o peso líquido, prazo de validade e fabricação.
O produto deverá ter data de fabricação do dia da entrega
ou 1 dia anterior e apresentar validade de 5 (cinco) dias a
partir da data de entrega.

R$6.395,40Carij¿Pé de Moleque C/50und.
Apresentação: Embalagem c/ 50 unidades, embrulhados
individualmente, cada um contendo no mínimo 20 gramas.
Características: Doce de amendoim tipo Pé De Moleque.
Ingredientes:
Açúcar, amendoim, glucose, açúcar invertido, creme de
milho, sal e conservante sorbato de potássio. Não contém
glúten. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a
contar da data de entrega.

PCT 306 R$20,90251

R$74.266,00PamplonaPernil Suíno.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado em
pedaço, em embalagens plásticas transparentes
resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Proveniente de animais abatidos sob
inspeção veterinária. Sem osso, limpa, sem nervos,
tendões, pele, sebo, sem tempero. Em embalagem
plástica rotulada de acordo com a legislação vigente com
o nome e endereço do abatedouro e registro no SIF;
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e prazo máximo de consumo. Produto
com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data
de entrega.

KG 5.230 R$14,20254

R$14.954,40SuperfrutPicolé Cremoso (Morango, Chocolate)...
Apresentação: Embalagem com no mínimo 50g a unidade.
Características: Embalagem contendo identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e
validade a vencer de no mínimo 3 meses contados da
entrega.

UN 7.440 R$2,01256

R$6.307,20PopPirulito de frutas com recheio de chiclete, pacote de 400g. PCT 584 R$10,80261
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Características: Pacote com no mínimo 50 unidades,
sabores sortidos, em 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.

R$4.797,40PeccinPirulito em formato de coração, em pacote 500g.
Características: Pacote com 50 unidades, em 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.

PCT 578 R$8,30262

R$3.375,00VenezaPresunto Pré-Cozido Fatiado.
Apresentação: Valor em quilo, entregue fatiado, em
embalagens atóxicas transparentes de polietileno
resistentes de 01 a 05Kg.
Características: A carne deve ser firme e úmida, mas não
molhada; a gordura deve ser branca a castanho-claro,
sem manchas amarelas ou verdes. O produto deverá ser
rotulado de acordo com a legislação vigente, de forma
clara e indelével com o nome e endereço do abatedouro e
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 150 R$22,50267

R$10.606,20SeletiQueijo Parmesão Ralado.
Apresentação: Embalagens atóxicas transparentes de
polietileno igual ou superior a 100gr.
Características: 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.

PCT 1.607 R$6,60268

R$10.010,00VenezaQueijo Prato Fatiado.
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

KG 350 R$28,60269
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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.

R$5.644,40KinenRefrigerante sabor Cola.
Apresentação: Garrafa Pet de 02 litros.
Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada,
açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante caramelo IV,
acidulante INS 338 e aroma natural. 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 1.370 R$4,12271

R$3.352,80PepsiRefrigerante sabor Cola.
Apresentação: Valor por lata igual ou superior a 350ml.
Entregue em fardos plásticos de 12 unidades.
Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada,
açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante caramelo IV,
acidulante INS 338 e aroma natural. Lata intacta, 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.

LATA 1.524 R$2,20272

R$6.259,75KinenRefrigerante sabor Guaraná.
Apresentação: Garrafa Pet de 02 litros.
Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada,
açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico,
conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio,
aromatizante e corante caramelo IV. Não contém glúten.
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 1.715 R$3,65273

R$3.200,40SkinRefrigerante sabor Guaraná.
Apresentação: Valor por lata igual ou superior a 350ml.
Entregue em fardos plásticos de 12 unidades.
Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada,
açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico,
conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio,
aromatizante e corante

LATA 1.524 R$2,10274
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caramelo IV. Não contém glúten. Lata intacta, 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.

R$7.695,00KinenRefrigerante sabor laranja.
Apresentação: Garrafa Pet de 02 litros.
Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada,
açúcar, suco de laranja, aroma sintético artificial,
acidulante ácido cítrico, conservador benzoato de sódio,
estabilizantes acetato isobutirato de sacarose e dioctil
sulfosuccinato de sódio. 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 1.710 R$4,50275

R$6.506,50KinenRefrigerante sabor Limão.
Apresentação: Garrafa Pet de 02 litros.
Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada,
açúcar, quinino, acidulante ácido cítrico, aroma natural e
conservador benzoato de sódio. 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 1.690 R$3,85276

R$2.898,72SkinRefrigerante sabor Limão.
Apresentação: Valor por lata igual ou superior a 350ml.
Entregue em fardos plásticos de 12 unidades.
Características: Ingredientes mínimos: Água gaseificada,
açúcar, quinino, acidulante ácido cítrico, aroma natural e
conservador benzoato de sódio. Lata intacta, 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.

LATA 1.464 R$1,98277

R$25.655,86NatSalsicha Tipo Hot Dog.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em embalagens
plásticas transparentes embaladas à vácuo de 01 a 05Kg.
Características: Com teores reduzidos de gordura.
Embalagem contendo o local de origem do produto, peso,
data de embalagem, data de vencimento e lote. Produto
rotulado de acordo com a legislação vigente, com o nome
e endereço do abatedouro. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a

KG 2.857 R$8,98286
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contar da data de entrega.

R$3.353,70SuperfrutSorvete sabor chocolate.
Apresentação: Unidade de 5 litros.
Características: Obtido a partir de preparo de massa
aerada
composta de água, gordura e ar, com média de overrun de
100%. Ingredientes básicos: leite, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, glucose, chocolate. estabilizante: mono e
diglicerídeos de Ac. Graxos, espessantes:
carboximetilcelulose sódica, carragenato, goma guar,
vanila e aroma natural reforçado de chocolate e/ou outros
ingredientes permitidos por lei. Embalagem com
identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e prazo máximo de consumo. Em
conformidade  com as recomendações da ANVISA no que
couber. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a
contar da data de entrega.

UND 70 R$47,91291

R$3.353,70SuperfrutSorvete sabor flocos.
Apresentação: Unidade de 5 litros.
Características: Obtido a partir de preparo de massa
aerada composta de água, gordura e ar, com média de
overrun de 100%. Ingredientes básicos: leite, açúcar,
gordura vegetal hidrogenada, glucose, chocolate, gordura
de coco, estabilizante: mono e diglicerídeos de Ac.
Graxos, espessantes: carboximetilcelulose sódica,
carragenato, goma guar, vanila e aroma natural reforçado
de baunilha e/ou outros ingredientes permitidos por lei.
Embalagem com identificação completa do produto, data
de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de
consumo. Em conformidade  com as recomendações da
ANVISA no que couber. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

UND 70 R$47,91292

R$3.353,70SuperfrutSorvete sabor morango.
Apresentação: Unidade de 5 litros.
Características: Obtido a partir de preparo de massa
aerada composta de água, gordura e ar, com média de
overrun de 100%. Ingredientes básicos: leite, açúcar,
gordura vegetal hidrogenada, glucose, morangos,
estabilizante: mono e diglicerídeos de Ac. Graxos,
espessantes: carboximetilcelulose sódica, carragenato,
goma guar, vanila e aroma natural reforçado de morango
e/ou outros ingredientes permitidos por lei.

UND 70 R$47,91293
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Embalagem com identificação completa do produto, data
de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de
consumo. Em conformidade  com as recomendações da
ANVISA no que couber. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega.

R$4.395,60ArapongasSorvete seco.
Apresentação: Caixa c/ 50 unidades.
Características: Casquinha com maria mole, sabores
diversos. 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.

CX 222 R$19,80294

R$21.340,50MisterCoxa e Sobrecoxa de Frango com osso.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Embalagem contendo o local de origem
do produto, peso, data de embalagem, data de vencimento
e lote. Rotulado de acordo com a legislação vigente, com
o nome e endereço do abatedouro, e registro no SIF.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

KG 3.075 R$6,94304

R$21.105,00VenezaPresunto Cozido Fatiado.
Apresentação: Valor em quilo, entregue fatiado, em
embalagens atóxicas transparentes de polietileno
resistentes de 01 a 05Kg.
Características: A carne deve ser firme e úmida, mas não
molhada; sem capa de gordura. O produto deverá ser
rotulado de acordo com a legislação vigente, de forma
clara e indelével com o nome e endereço do abatedouro e
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 938 R$22,50309

R$64.035,38MisterCoxa e Sobrecoxa de Frango com osso.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Embalagem contendo o local de origem
do produto, peso, data de embalagem, data de vencimento
e lote. Rotulado de acordo com a

KG 9.227 R$6,94313
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legislação vigente, com o nome e endereço do
abatedouro, e registro no SIF. Produto com validade igual
ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.

R$63.337,50VenezaPresunto Cozido Fatiado.
Apresentação: Valor em quilo, entregue fatiado, em
embalagens atóxicas transparentes de polietileno
resistentes de 01 a 05Kg.
Características: A carne deve ser firme e úmida, mas não
molhada; sem capa de gordura. O produto deverá ser
rotulado de acordo com a legislação vigente, de forma
clara e indelével com o nome e endereço do abatedouro e
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 2.815 R$22,50318

R$853.485,51Total fornecedor:
MAYCON WILL EIRELI - EPP

R$24.217,20GarotoChocolate ao leite tipo Baton.
Apresentação: Caixa com 30 unidades de no mínimo 16gr.
em formato de bastão, embaladas individualmente.
Características: Devem apresentar gosto e sabor
característicos do produto. Entregue sem deformidades e
defeitos. Em caixa intacta com identificação completa do
produto, data de fabricação e validade. Produto com
validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de
entrega.

CX 868 R$27,90104

R$24.217,20Total fornecedor:
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

R$19.250,80DANINHABebida Láctea sabor coco.
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

PCT 2.584 R$7,4544
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entrega.

R$20.110,72AGRODANIELISobrecoxa de frango sem osso.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Embalagem contendo o local de origem
do produto, peso, data de embalagem, data de vencimento
e lote. Rotulado de acordo com a legislação vigente, com
o nome e endereço do abatedouro, e registro no SIF.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

KG 2.144 R$9,38290

R$39.361,52Total fornecedor:
PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI

R$20.620,50DEMETRIOChocolate ao leite em forma de coelho de no mínimo 50g.
Apresentação: Embalado individualmente.
Características: Devem apresentar gosto e sabor
característicos do produto. Entregue sem deformidades e
defeitos. Em embalagem intacta com identificação
completa do produto, data de fabricação e validade.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

UN 2.950 R$6,99102

R$162,50BAMPINHOFardo Pipoca Doce c/50und igual ou superior a  20g.
Apresentação: Fardo com no mínimo 50 pacotinhos igual
ou superior a 20g cada.
Características: Ingredientes: canjicão, açúcar, água e
glucose de milho, não contém glúten, informações
nutricionais: porção 20 gramas: 1 pacote valor calórico:
78kcal/328kj (4%vd*), carboidratos: 18g (6%vd*),
proteínas: 0,9g (1%vd*), gorduras totais 0g (0%vd*),
gorduras saturadas 0g (0%vd*), gorduras trans 0g
(**%vd*), fibra alimentar 0,6g (2%vd*), sódio 8mg (0%vd*).
Validade de 6 meses a contar da data de entrega.

PCT 5 R$32,50149

R$3.092,04BAGGIOMilho para pipoca.
Apresentação: Pacote com 500 gramas.
Características: Tipo I, grãos selecionados, preparados
com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias
terrosas e parasitos e de detritos animais ou vegetais.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar
da data de entrega.

PCT 1.636 R$1,89223

R$43.069,68BAMPINHOPipoca doce, pacote com no mínimo 100g. PCT 11.672 R$3,69260
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Características: 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.

R$33.280,00BAMPINHOSalgadinho de trigo, sabor bacon.
Apresentação: Fardo com 20 pacotes de 50g cada.
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.

FRD 1.300 R$25,60283

R$19.520,00LEOSuco em pó para refresco (morango, uva, laranja)...
Apresentação: Pacote igual ou superior a 350g.
Características: Com vitaminas e ferro. Faz 5 litros.
Pacotes devidamente lacrados.  Em embalagem intacta
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.

PCT 6.100 R$3,20295

R$681,60LEOSuco em pó para refresco (morango, uva, laranja,
abacaxi)...
Apresentação: Pacote igual ou superior a 01kg.
Características: Com vitaminas e ferro. Faz de 9 a 10
litros. Pacotes devidamente lacrados. Em embalagem
intacta 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 120 R$5,68296

R$22.108,40ITAGUARYPó para refresco.
Apresentação: Valor por unidade de 25 a 35gr, entregue
em caixas de 15 unidades.
Características: Com vitaminas e ferro. Faz 1 litro. Em
embalagem intacta 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.

UND 11.636 R$1,90308

R$66.327,10ITAGUARYPó para refresco.
Apresentação: Valor por unidade de 25 a 35gr, entregue
em caixas de 15 unidades.
Características: Com vitaminas e ferro. Faz 1 litro. Em
embalagem intacta 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.

UND 34.909 R$1,90317

R$208.861,82Total fornecedor:
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SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

R$18.992,40TIROLBebida Láctea sabor morango.
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$7,3545

R$9.718,80TIROLBebida Láctea sabor pêssego.
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 2.314 R$4,2046

R$35.574,00TIROLBebida láctea UHT sabor chocolate.
Apresentação: Caixinha de 200ml, com canudinho preso
na embalagem.
Características: Composição básica: Leite integral
reconstituído, açúcar, soro de leite em pó, cacau em pó,
gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, sal e
vitaminas.  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.

CX 16.940 R$2,1047

R$64.285,20Total fornecedor:

R$1.628.583,58TOTAL GERAL:
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