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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORA                    

CNPJ:

Rua Angelo Poyer, 320 
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Data do Processo:

Nr.:  3/2021 - PR

8/2021

8/2021

11/02/2021

Folha:  1/9

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 24 de Fevereiro de 2021, às 09:41 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORA                    , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  1995/2021, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  8/2021, Licitação nº 3/2021 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA INFANTIL ALCIDES FERRARI E ESCOLA ALBERTO BORDIN, PARA O
EXERCÍCIO DE 2021.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: A EMPRESA ADEMAR SUBTIL DA TRINDADE FOI DESCLASSIFICADA NA PROPOSTA POR NÃO APRESENTAR
A DECLARAÇÃO DO ITEM 8.1.1.7 DO EDITAL AS DEMAIS EMPRESAS APRESENTARAM TODA A
DOCUMENTAÇÃO CONFORME O EXIGIDO. NO ITEM 36 SERÁ SOLICITADO O ITEM POR UNIDADE E O ITEM 60
SERÁ SOLICITADO A MANGA PALMERT, E O ITEM 68 DEVERÁ SER FORNECIDO MELÃO DA EPOCA.

Item

Participante:

Especificação

6078 - SUPERMERCADO E ACOUGUE COMPRE MAIS LTDA - EPP

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

2 Abobrinha de primeira qualidade, limpa sem machucados.
Apresentando tamanho e cor uniformes, sem rupturas, sem
danos físicos e mecânicos, isento de partes pútridas.
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme
quantidade solicitada.

KG 30,00  SOLONNYNSKA 0,0000 1,90    57,00   

3 AÇÚCAR REFINADO, EMBALAGEM 5 KG KG. 300,00  ALTO
ALEGRE

0,0000 11,95    3.585,00   

4 Açúcar de baunilha. Pacote com 500g PCT 70,00  CASA E
SABOR

0,0000 3,46    242,20   

7 Alho graúdo do tipo comum de primeira qualidade com
cabeça inteira, frescas e sãs. No ponto de maturação
adequado para o consumo. Intactos, com todas as partes
comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não
deverão estar danificados por lesões que afetem sua
aparência e utilização. Isento de pontos amarelados ou
apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e larvas.
Apresentação em embalagens de polietileno atóxico em
quantidade conforme solicitação. Re-posição do produto:
no caso de partes muito estragadas, produto murcho e/ou
danificado.

KG 22,00  GOIS 0,0000 29,99    659,78   

9 Amendoim descascado. Embalagem 500g Und. 230,00  DAKI 0,0000 3,65    839,50   
15 Bolacha de leite, contendo os seguintes ingredientes:

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
(vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar
invertido, amido, soro de leite, fosfato tricálcico, sal,
fermento químico (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido
de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante,
melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Embalagem
de 400g.

Und. 600,00  CASAREDO 0,0000 3,01    1.806,00   

20 Café instantâneo, isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos, detritos animais e vegetais. Deve possuir
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido. A rotulagem deve estar de acordo
com a legislação vigente. Acondicionada em embalagem
de 200g.

Und. 260,00  AMIGO 0,0000 8,50    2.210,00   

23 Cebolas em cabeça, tipo amarela ou comum, de primeira
qualidade, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado
para o consumo. Intactas, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não deverão
estar danificados por lesões que afetem sua aparência e
utilização. Isento de pontos amarelados ou apodrecidos,
livre de sujidades, parasitas e larvas. Apresentação em
embalagens de polietileno atóxico em quantidade conforme
solicitação. Reposição do produto: no caso de partes muito
estragadas, produto murcho e/ou danificado

KG 320,00  SOLONNYNSKA 0,0000 2,50    800,00   

29 Cravo. Embalagem com 20 gramas. Und. 30,00  CAROL 0,0000 1,59    47,70   
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30 Coco ralado, seco, deve possuir identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. A
rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionada em embalagem de 100 gramas.

Und. 60,00  LA FAVORITA 0,0000 2,25    135,00   

32 Coxa e sobrecoxa de frango, congelada, embalada em
filme de PVC transparente ou saco plástico transparente,
contendo marcas e carimbos oficiais de acordo com as
portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária.
Deve possuir identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido. A rotulagem de vê estar
de acordo com a legislação vigente. Deverá ser embalada
individualmente.

KG 1.600,00  DANIELI 0,0000 6,50    10.400,00   

34 Creme de leite zero lactose. Embalagem tetra Pack,
contendo 200g.

Und. 25,00  PIRACANJUBA 0,0000 4,50    112,50   

35 Doce de leite em pasta, consistência firme e cremosa.
Balde contendo 4,5 kg.

Und. 12,00  TIROL 0,0000 64,00    768,00   

39 Extrato de tomate. Produto resultante da concentração da
polpa de tomates maduros, escolhidos, sãos, sem pele e
sementes, por processo tecnológico adequado. O produto
será designado, por extrato de tomate, podendo também
ser denominado massa de tomate, ou concentrado de
tomate. A embalagem deverá ser de aproximadamente 1kg,
com data de fabricação, prazo de validade e nº do lote.

KG 230,00  QUERO 0,0000 4,99    1.147,70   

42 Feijão preto comum, do tipo 1, safra nova, grãos inteiros e
sãos, aspecto brilhoso, liso, constituído de no mínimo de
90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor
característica a variedade correspondente de tamanho e
formatos naturais maduros, limpos e secos. Isento de
material terroso, sujidades, pedras, fungos ou parasitas,
mofo, carunchos, insetos mortos ou vivos ou qualquer outro
tipo de praga, e não deverá conter mistura de outras
variedades e espécies. Apresentação em embalagens de
polietileno atóxico, contendo até 1 Kg Reposição do
produto: no caso de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade, prazo de validade
vencido e embalagens danificadas.

KG 200,00  BONIELA 0,0000 6,14    1.228,00   

45 Fermento biológico granulado a ser entregue em
embalagens individuais 10 gramas.

UND 20,00  NORDESTE 0,0000 1,45    29,00   

48 FLOCOS DE CEREAIS DE MILHOFlocos de cereais de
milho, com sabor natural, recobertos por açúcar, fortificado
com vitaminas e minerais. Validade mínima de 6 meses.
Embalagem original com especificações de fabricante,
peso líquido 1Kg.

KG. 450,00  ALCA FOODS 0,0000 14,90    6.705,00   

49 Iogurte com polpa de fruta: pacote de 900 ml - embalagem
de polietileno, resistente. Data de fabricação máxima de 15
dias e validade mínima de 30 dias.

Und. 1.700,00  TIROL 0,0000 5,80    9.860,00   

50 Iogurte zero lactose com polpa de fruta: pacote de 900 ml -
embalagem de polietileno, resistente. Data de fabricação
máxima de 15 dias e validade mínima de 30 dias

Und. 50,00  TIROL 0,0000 8,90    445,00   

53 Leite condensado zero lactose, embalagem 395g Und. 25,00  PIRACANJUBA 0,0000 6,40    160,00   
54 Leite UHT integral pasteurizado, longa vida, embalagem

tetra-pack. O produto deverá ter registro no Ministério da
Saúde. Deve possuir identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido. A rotulagem
deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionada em embalagem de 1l.

LT 4.900,00  PIA 0,0000 2,73    13.377,00   

55 Fórmula infantil para lactentes de 6 a 12 meses, com
proteínas modificadas em sua relação caseína/proteína do
soro de leite (65:35). Densidade calórica: 67 kcal/100 ml.
Gorduras: 97% gordura de origem vegetal (oleína de palma,
óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de
soja), 3% gordura láctea (advinda da proteína do leite de
vaca). Fornece os teores recomendados dos ácidos
linoléico e linolênico. Carboidratos: 69,9% lactose e 30,1%
maltodextrina. Osmolalidade: 294 mOsm/kg. Apresentação:
lata e lacre interno em alumínio com tampa protetora. Lata
com no mínimo 800 gramas.

Und. 8,00  NAN 2 0,0000 52,00    416,00   

56 Leite UHT semidesnatado 0%de lactose, para dietas com
restrição de lactose, embalagem tetra-pack. O produto
deverá ter registro no Ministério da saúde. Deve possuir
identificação de produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido. A rotulagem deve estar de acordo
com a legislação vigente. Acondicionada em embalagens
de 1000 ml.

LT 180,00  PIA 0,0000 4,50    810,00   



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORA                    

CNPJ:

Rua Angelo Poyer, 320 

C.E.P.:

82.939.463/0001-88

89677-000 - Jaborá - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  3/2021 - PR

8/2021

8/2021

11/02/2021

Folha:  3/9

Item

Participante:

Especificação
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60 Mamão do tipo formosa comprido, de primeira qualidade,
frescos e sãos. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não deverão
estar danificados por lesões que afetem sua aparência e
utilização. Isento de pontos amarelados ou apodrecidos,
livre de sujidades, parasitas e larvas. Apresentação em
embalagens de polietileno atóxico em quantidade conforme
solicitação. Reposição do produto: no caso de partes muito
estragadas, produto fora do ponto de maturação adequado
("verde"), murcho e/ou danificado.

KG 320,00  SOLONNYNSKA 0,0000 2,45    784,00   

67 Melancia, fresca, de primeira qualidade e sãs. No ponto de
maturação adequado para o consumo. Intactas, com todas
as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por lesões
que afetem sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e
larvas. Reposição do produto: no caso de partes muito
estragadas, produto fora do ponto de maturação adequado
("verde"), murcho e/ou danificado.

KG 500,00  SOLONNYNSKA 0,0000 1,40    700,00   

69 Nata/Creme de leite pasteurizado, sabor suave,
consistência firme, embalado em potes de polietileno
atóxico, limpo, não violado, com tampa resistente, com no
mínimo 300g de peso líquido. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura. Validade no mínimo 30 dias.

Und. 20,00  PIA 0,0000 8,50    170,00   

71 Milho verde fresco em pacote, embalagem de 375g. Und. 70,00  GRANO 0,0000 6,24    436,80   
73 Mortadela de frango, contendo marcas e carimbos oficiais

de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura e
Vigilância Sanitária. Deve possuir identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. A
rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.

KG 180,00  AURORA 0,0000 12,00    2.160,00   

76 Orégano em folhas secas, obtido de espécimes vegetais
genuínos, grãos sãos e limpos, de coloração verde
pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio. Validade
mínima de 12 meses a contar da data de entrega,
acondicionado em saco plástico contendo 500g.

Und. 8,00  CAROL 0,0000 18,49    147,92   

81 Presunto, contendo marcas e carimbos oficiais de acordo
com as portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância
Sanitária. Deve possuir identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido. A rotulagem
deve estar de acordo com a legislação vigente.

KG 250,00  PERDIGÃO 0,0000 19,40    4.850,00   

82 QUEIJO Queijo tipo colonial/meia cura (produto produzido a
partir de leite de vaca pasteurizado). Embalado a vácuo,
com materiais adequados para as condições previstas de
armazenamento e que garantam a hermeticidade da
embalagem e proteção apropriada contra contaminação.
Deve apresentar textura, cor, odor e características
físico/químicas compatíveis ao produto e descrição dos
ingredientes, informação nutricional, descrição de
conservação. Embalagem de aproximadamente 1kg, em
formato retangular

KG 370,00  SANTA
BARBARA

0,0000 31,40    11.618,00   

83 Queijo tipo colonial/Meia Cura zero lactose (produto
produzido a partir de leite de vaca pasteurizado). Embalado
a vácuo, com materiais adequados para as condições
previstas de armazenamento e que garantam a
hermeticidade da embalagem e proteção apropriada contra
contaminação. Deve apresentar textura, cor, odor e
características físico/químicas compatíveis ao produto e
descrição dos ingredientes, informação nutricional,
descrição de conservação. Embalagem de
aproximadamente 1kg, em formato retangular.

KG 15,00  SANTA
BARBARA

0,0000 47,32    709,80   

84 Quirera/canjiquinha de milho amarela, tipo 1, contendo 80%
de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs,
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos
animais ou vegetais, com no máximo de 15% de umidade,
apresentação em embalagens de 500 gramas.
Apresentação em embalagem de polietileno atóxico.
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo
antes do vencimento do prazo de validade, prazo de
validade vencido e embalagens danificadas.

UND 80,00  CAROL 0,0000 2,00    160,00   
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87 SALSICHA - EMBALAGEM 5KG Und. 100,00  PERDIGAO 0,0000 31,65    3.165,00   

Total do Participante --------> 80.741,90   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

10031 - PANIFICADORA E DELÍCIAS DA DAIA LTDA - ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

79 Pão sovado, produto fermentado, obrigatoriamente com
farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água,
caracterizados por apresentar massa de cor uniforme, de
textura e granulação fina. Deve possuir identificação do
produto, marca do produtor e peso por unidade de
aproximadamente 45 gramas.

KG 350,00  0,0000 5,36    1.876,00   

90 Cuca caseira com recheio, macia, fresca, com tamanho
padronizado de no mínimo 900g cada, 1º qualidade, data
de validade procedência na embalagem.

Und. 800,00  0,0000 7,84    6.272,00   

Total do Participante --------> 8.148,00   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

13779 - ENIO DELAZERI EIRELI

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

5 ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO,
TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ,
MALTO-DEXTRINA, FERRO, LECITINA DE
SOJA,AROMATIZANTE. DEVERÃO SER OBTIDOS DE
MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS ISENTAS DE
MATÉRIAS TERROSAS, DE PARASITAS, DETRITOS
ANIMAIS, CASCAS DE SEMENTE DE CACAU E OUTROS
DETRITOS ANIMAIS, CASCAS DE SEMENTE DE CACAU
E OUTROS DETRITOS VEGETAIS. ASPECTO: PÓ
HOMOGÊNEO, COR PRÓPRIA DO TIPO, CHEIRO
CARACTERÍSTICO E SABOR DOCE, PRÓPRIO.DEVE
POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.
A ROTULAGEM DEVE ESTAR DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO VIGENTE. ACONDICIONADO EM
EMBALAGENS DE 1000G.

KG 300,00    celli 0,0000 5,65    1.695,00   

6 Adoçante dietético líquido com cor, odor, sabor e textura
característicos do produto. Ingredientes: água, edulcorantes
artificiais: sucralose, acesulfame de potássio. Embalagem
primaria: frasco plástico, atóxico, resistente com tampa
contendo até 250 mL Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de
validade, prazo de validade vencido e embalagens
danificadas.

UND 2,00    addddocil 0,0000 6,49    12,98   

10 Amido de milho, pacote de 01 kg, não deverá apresentar
resíduos, bolor ou cheiro, contendo data de fabricação,
validade e identificação do produto. A rotulagem deve estar
de acordo com a legislação vigente.

KG 130,00    amafil 0,0000 4,30    559,00   

11 ARROZ PARBORIZADO DE 1ª QUALIDADE EM
EMBALAGEM 5 KG

KG 270,00    safra 0,0000 17,50    4.725,00   

16 Bolacha salgada tipo cream cracker, contendo os seguintes
ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal , açúcar invertido, sal, açúcar,
amido, fermento biol[ogico, fermentos químicos:
bicarbonato de amônio, e pirofosfato ácido de sódio,
,melhorador de farinha, protease, estabilizante lecitina de
soja, acidulante ácido lático e aromatizante.Emabalagem
de 400gramas.

UND 450,00    diana 0,0000 2,80    1.260,00   

17 Biscoito doce tipo "maisena", isento de lactose, em
embalagem primária, a ser entregue em embalagem com
peso líquido de 400g.

PCT 90,00    diana 0,0000 3,22    289,80   

18 Biscoito doce tipo "maria", isento de lactose, em
embalagem primária, a ser entregue em embalagem com
peso líquido de 400g.

PCT 90,00    diana 0,0000 3,19    287,10   

19 Biscoito salgado tipo cream cracker, isento de lactose, em
embalagem primária, a ser entregue em embalagem com
peso líquido de 400g.

PCT 90,00   pecinini 0,0000 6,99    629,10   

21 Canela em pó. Embalagem com 30g UND 6,00    nutri 0,0000 0,90    5,40   
22 canela em rama -  embalagem 20gr UN. 70,00    nutri 0,0000 1,99    139,30   
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26 Chá de ervas com 18 gramas validade de no mínimo um
ano, contendo 10 sachês embalados individualmente, livre
de sujidades e materiais estranhos

Cxa. 400,00   nobel 0,0000 2,20    880,00   

27 Chocolate granulado. Embalagem 500g UND 40,00    incas 0,0000 5,65    226,00   
28 Chocolate em pó solúvel 50% cacau, zero lactose. Deverão

ser obtidas de matérias primas sãs e limpas isentas de
matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de
semente de cacau e outros detritos animais, cascas de
semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó
homogêneo, cor própria do tipo, cheiro característico e
sabor doce, próprio. Deve possuir identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. A
rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 200g.

Und. 30,00    nutriouro 0,0000 6,99    209,70   

31 Corante alimentício a base de urucum(colorau).Deve
possuir identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso líquido. A rotulagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionada em
embalagens de 500g

UND 100,00    incas 0,0000 2,75    275,00   

33 Creme de leite. Embalagem tetra Pack, contendo 200g. Und. 200,00    terra viva 0,0000 1,80    360,00   
38 ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA - LATA COM

280G
LATA 20,00    fugini 0,0000 1,70    34,00   

40 Farinha láctea 210g validade de um ano com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, livre de resíduos e fertilizantes,
sujidades parasitas e larvas.

Und. 20,00    marata 0,0000 4,99    99,80   

41 Farinha de trigo especial, produto obtido a partir de cereal
limpo de germinado, isentos de material terroso e em
perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida,
fermentada ou rançosa. Com o aspecto de pó fino, cor
branca, cheiro e sabor próprio e enriquecida com ferro. Não
poderá apresentar cor escura. Deve possuir identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido, devendo constar rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Acondicionada em embalagem de 05 kg.

KG 230,00    gardenia 0,0000 10,50    2.415,00   

43 Feijão carioca, do tipo 1, safra nova, grãos inteiros e sãos,
aspecto brilhoso, liso, constituído de no mínimo de 90% a
98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a
variedade correspondente de tamanho e formatos naturais
maduros, limpos e secos. Isento de material terroso,
sujidades, pedras, fungos ou parasitas, mofo, carunchos,
insetos mortos ou vivos ou qualquer outro tipo de praga, e
não deverá conter mistura de outras variedades e espécies.
Apresentação em embalagens de polietileno atóxico,
contendo até 1 Kg Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de
validade, prazo de validade vencido e embalagens
danificadas.

KG 150,00    rei mesa 0,0000 6,30    945,00   

44 FILÉ DE PEITO DE FRANGO. EMBALGAEM 1KG KG 150,00    brf 0,0000 9,30    1.395,00   
46 Fermento químico em pó para bolos - produto formado de

substâncias químicas que por influência do calor e/ou
umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir
massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas,
aumentando-lhes o volume e a porosidade. Deve possuir
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido, devendo constar rotulagem de
acordo com a legislação vigente. Acondicionada em
embalagem de 250g.

Und. 100,00   apti 0,0000 3,00    300,00   

47 Fragmento de arroz de primeira qualidade, em embalagem
de 01 kg.

KG 40,00   urbano 0,0000 2,59    103,60   

51 Leite de coco. Embalagem com 200g. Und. 20,00   bom gosto 0,0000 1,70    34,00   
52 Leite condensado, embalagem 395g. Und. 170,00   tirol 0,0000 3,65    620,50   
58 Lentilha, de cor verde, a ser entregue em embalagens de

500 gramas.
PCT 150,00    camil 0,0000 4,80    720,00   

62 Margarina vegetal, sem gordura trans, com sal, 60% a 80%
de lipídeos com apresentação, aspecto, cheiro e sabor e
cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de
ranço e de outras características indesejáveis. Deve
possuir identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso líquido. A rotulagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionada em
embalagem de 500g.

Und. 220,00    coamo 0,0000 4,00    880,00   
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63 Margarina vegetal, zero lactose, sem gordura trans, com
sal, 60% a 80% de lipídeos com apresentação, aspecto,
cheiro e sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão
estar isentos de ranço e de outras características
indesejáveis. Deve possuir identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso líquido. A rotulagem
deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionada em embalagem de 500g.

Und. 15,00    qualy 0,0000 6,00    90,00   

64 Massa fina aletria (cabelo de anjo). Pacote com 500g. PCT 100,00    nordeste 0,0000 2,70    270,00   
65 Macarrão sêmola em formato de letras e números a ser

entregues em embalagens de 500g.
PCT 70,00   gallo 0,0000 2,60    182,00   

66 Macarrão sêmola em formato de caramujinho a ser
entregues em embalagens de 500g

PCT 70,00    orquidea 0,0000 2,20    154,00   

72 Milho verde, produto proveniente de grãos sadios de milho,
não danificado por insetos ou fungos, conservado em
salmoura, latas de 200g.

LATA 30,00    bonare 0,0000 1,80    54,00   

75 Óleo vegetal de soja comestível, refinado, sem colesterol,
com vitamina E. Deve possuir identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. A
rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionada em embalagem plástica de 900 ml.

Und. 330,00    coamo 0,0000 6,15    2.029,50   

85 Sal refinado, iodado, para consumo doméstico, com
granulação uniforme e com cristais brancos. Deve possuir
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido. Acondicionada em embalagens de
01 kg.

KG 130,00    zizo 0,0000 1,00    130,00   

86 Sal refinado temperado. Deve possuir identificação de
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido. A rotulagem deve estar de acordo com a legislação
vigente. Acondicionado em embalagem plástica de 1kg

KG 80,00   daju 0,0000 3,00    240,00   

89 Vinagre de maçã, embalagem plástica de 750 ml. Deve
possuir identificação do produto, marca do produtor e peso
líquido. Embalagem de 750 ml.

Und. 200,00   koller 0,0000 2,40    480,00   

Total do Participante --------> 22.729,78   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

14854 - DANIELA LAZAROTTO EIRELI

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

77 Pão francês, produto fermentado, obrigatoriamente com
farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água,
caracterizados por apresentar massa crocante de cor
uniforme, de textura e granulação fina. Deve possuir
identificação do produto, marca do produtor e peso líquido.
A embalagem deve estar de acordo com a legislação
vigente. Cada unidade deve equivaler a 60g.

KG 3.000,00  0,0000 5,35    16.050,00   

78 Pão sovado, produto fermentado, obrigatoriamente com
farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água,
caracterizados por apresentar massa de cor uniforme, de
textura e granulação fina. Deve possuir identificação do
produto, marca do produtor e peso por unidade de
aproximadamente 95 gramas

KG 450,00  0,0000 5,75    2.587,50   

80 Pão de queijo tradicional. Contendo os seguintes
ingredientes: água, polvilho azedo, fécula de mandioca,
margarina, queijo mussarela e parmesão, amido
modificado, leite em pó, ovo, sal, aroma idêntico ao natural
de queijo, extrato de levedura e conservador: sorbato de
potássio. Deve possuir identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido, devendo
constar rotulagem de acordo com a legislação vigente.
Acondicionada em embalagem com peso líquido de 1kg.

KG 20,00  0,0000 10,00    200,00   

Total do Participante --------> 18.837,50   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

14870 - HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 Abacate de primeira qualidade, limpa sem machucados.
Apresentando tamanho e cor uniformes, sem rupturas, sem
danos físicos e mecânicos, isento de partes pútridas.

KG 30,00  CEASA 0,0000 4,00    120,00   
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12 Banana do tipo caturra de primeira qualidade, frescas e
sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo.
Intactos, com todas as partes comestíveis aproveitáveis,
cor e sabor característicos. Não deverão estar danificados
por lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento de
pontos amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas. Apresentação em embalagens de
polietileno atóxico em quantidade conforme solicitação.
Reposição do produto: no caso de partes muito estragadas,
produto murcho e danificado.

KG 3.000,00  CEASA 0,0000 2,20    6.600,00   

13 Batata inglesa lavada de primeira qualidade, frescas e sãs.
No ponto de maturação adequado para o consumo.
Intactas, com todas as partes comestíveis aproveitáveis,
cor e sabor característicos. Não deverão estar danificados
por lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento de
pontos amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas. Apresentação em embalagens de
polietileno atóxico em quantidade conforme solicitação.
Reposição do produto: no caso de partes muito estragadas,
produto murcho e/ou danificado.

KG 420,00  CEASA 0,0000 2,10    882,00   

14 Batata salsa de primeira qualidade, frescas e sãs. No ponto
de maturação adequado para o consumo. Intactas, com
todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por lesões
que afetem sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e
larvas. Apresentação em embalagens de polietileno atóxico
em quantidade conforme solicitação. Reposição do produto:
no caso de partes muito estragadas, produto murcho e/ou
danificado

KG 50,00  CEASA 0,0000 6,90    345,00   

24 Caqui café fruta firme casca brilhante sem manchas
escurecidas, sem erupções. Apresentando tamanho e cor
uniformes, sem rupturas, sem danos físicos e mecânicos,
isento de partes pútridas. . Embalagem: em sacos plásticos
resistentes, conforme quantidade solicitada.

KG 430,00  CEASA 0,0000 7,00    3.010,00   

25 Cenouras de cor laranja, de primeira qualidade, frescas e
sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo.
Intactas, com todas as partes comestíveis aproveitáveis,
cor e sabor característicos. Não deverão estar danificados
por lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento de
pontos amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades,
parasitas e larvas. Apresentação em embalagens de
polietileno atóxico em quantidade conforme solicitação.
Reposição do produto: no caso de partes muito estragadas,
produto murcho e/ou danificado.

KG 250,00  CEASA 0,0000 2,20    550,00   

36 Couve flor de primeira qualidade, frescas e sãs. No ponto
de maturação adequado para o consumo. Intactas, com
todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por lesões
que afetem sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e
larvas. Apresentação em embalagens de polietileno atóxico
em quantidade de aproximadamente 300 gramas cada
cabeça. Reposição do produto: no caso de partes muito
estragadas, produto murcho e/ou danificado.

KG 50,00  CEASA 0,0000 4,50    225,00   

59 Maçã do tipo Fuji, de primeira qualidade, frescas e sãs. No
ponto de maturação adequado para o consumo. Intactos,
com todas as partes comestíveis aproveitá-veis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por lesões
que afetem sua aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodreci-dos, livre de sujidades, parasitas e
larvas. Apresentação em embalagens de polietileno atóxico
em quantidade conforme solicitação. Reposição do produto:
no caso de partes muito estragadas, produto murcho e/ou
danificado.

KG 2.200,00  CEASA 0,0000 5,50    12.100,00   

61 Manga de primeira qualidade, limpa sem machucados.
Apresentando tamanho e cor uniformes, sem rupturas, sem
danos físicos e mecânicos, isento de partes pútridas.

KG 100,00  CEASA 0,0000 4,00    400,00   
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68 Melão colonial, fresco, de primeira qualidade e sãs. No
ponto de maturação adequado para o consumo. Intactas,
com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados por lesões
que afetem sua aparência e utilização. Isento de pontos
apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e larvas.
Reposição do produto: no caso de partes muito estragadas,
produto fora do ponto de maturação adequado ("verde"),
murcho e/ou danificado

KG 120,00  CEASA 0,0000 5,80    696,00   

74 Moranga cabotiá, madura, de tamanho grande, uniforme,
sem defeito, intacta, firme e bem desenvolvida, livre de
terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa.

KG 70,00  CEASA 0,0000 2,30    161,00   

88 Tomate, longa vida, do tipo caqui, de primeira qualidade,
frescos e sãos. No ponto de maturação adequado para o
consumo. Intactos, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não deverão
estar danificados por lesões que afetem sua aparência e
utilização. Isento de pontos amarelados ou apodrecidos,
livre de sujidades, parasitas e larvas. Apresentação em
embalagens de polietileno atóxico em quantidade conforme
solicitação. Reposição do produto: no caso de partes muito
estragadas, produto fora do ponto de maturação adequado
("verde"), murcho e/ou danificado.

KG 1.350,00  CEASA 0,0000 2,35    3.172,50   

Total do Participante --------> 28.261,50   
_________________________

Total Geral ----------------------> 158.718,68   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

CLENILSON JUNIOR CANANI

TIAGO ANGELO TOIGO

ALDO GUARESE

VERA LUCIA PINTRO

Jaborá,  24  de  Fevereiro  de  2021

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

DANIELA LAZAROTTO - ................................................................. - Representante

DAIANE CERVELIN - ................................................................. - Representante

AUGUSTINHO MARCO LEORATTO - ................................................................. - Representante

MATEUS DELAZERI - ................................................................. - Representante
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 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ADEMAR SUBTIL DA TRINDADE - ................................................................. - Representante

MAICO LUIZ SILVESTRIN - ................................................................. - Representante


