
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 

CNPJ:

RUA PEDRO BORTOLUZZI

C.E.P.:

01.551.148/0001-87
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PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  1/2018 - PR

1/2018

1/2018

20/11/2017

Folha:  1/7

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 11 de Dezembro de 2017, às 10:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membros
da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  017/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  1/2018, Licitação nº 1/2018 - 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:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2018.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes das propostas e das documentações de habilitações
(envelopes 01 e 02) e os documentos de credenciamentos dos participantes. Após análise das documentações de
Credenciamentos. Verificou-se que todos os participantes possuem representantes devidamente credenciados e
comprovaram seus enquadramentos como ME e EPP, podendo usufruir dos respectivos benefícios. O Pregoeiro então
solicitou a todos os presentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes das propostas e das documentações e
que rubricassem os mesmos. Depois de esclarecido as formas de procedimento do Pregão Presencial, as
representantes declararam que cumprem com os requisitos de habilitação e o Pregoeiro determina a abertura dos
envelopes contendo as propostas financeiras das proponentes. Verificou-se que todos os participantes cumpriram as
conformidades exigidas no Edital, constatado que as propostas apresentadas pelas proponentes atenderam os
requisitos editalícios e que os preços ofertados estão de acordo com o preço máximo previsto no Edital supracitado.
Na fase de lances, referente ao item 45 - Louro Folha com embalagem de 100 grs, verificou-se que o preço máximo
estipulado para o item não condiz com o valor de mercado, sendo que ao invés de 100 grs, a quantidade correta de
entrega pelo valor máximo estipulado é de 8 grs. Desse modo, para fins de fiscalização do contrato, o vencedor do
item entregará o pacote com 8 grs pelo preço de R$  1,80 (um real e oitenta centavos).

Item

Participante:

Especificação

1997 - ADILIO BATISTI - ME

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

5 Amendoim, tipo vermelho, cru, íntegro, sem bolor, sem
sujidade, com selo da ABICAB. Deve possuir data de
fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem
de 500 gramas.

Pct 80,00  HUMMER 0,0000 3,98    318,40   

19 Carne bovina moída, tipo 1, sem gordura, sem nervo, sem
osso, resfriada, embalada em filme de PVC transparente ou
saco plástico transparente, não embutida. Inspecionada.
Deve possuir identificação do produto, com data de
fabricação e validade.  A embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente. Acondicionada em embalagem
de até 2kg.

kg 800,00  ARVOREDO 0,0000 14,80    11.840,00   

20 Carne bovina, tipo coxão mole, resfriada, cortada em bife,
embalada em filme de PVC transparente ou saco plástico
transparente. Inspecionada. Deve possuir identificação do
produto, com data de fabricação e validade. A embalagem
deve estar de acordo com a legislação vigente.

kg 500,00  NOVO SUL 0,0000 17,00    8.500,00   

21 Carne bovina, tipo lagarto, peça inteira, resfriada, embalada
em filme de PVC transparente ou saco plástico
transparente. Inspecionada. Deve possuir identificação do
produto, com data de fabricação e validade. A embalagem
deve estar de acordo com a legislação vigente.

kg 450,00  NOVO SUL 0,0000 18,00    8.100,00   

52 Massa caseira, tipo espaguete, resfriada, feita com ovos.
Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagem
deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 500 gramas.

Pct 250,00  CASAREDO 0,0000 3,89    972,50   

62 Pêra, selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio,
em processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e
físicos.

kg 100,00  NACIONAL 0,0000 5,50    550,00   

64 Presunto cozido, sem capa de gordura, inspecionado. Deve
possuir data de fabricação e validade. A embalagem deve
estar de acordo com a legislação vigente.

kg 100,00  DA ILHA 0,0000 17,00    1.700,00   
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71 Iogurte de polpa de fruta integral, tipo 1, sem lactose,
diversos sabores. Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em embalagem de 900
ml.

UNI 20,00  TIROL 0,0000 6,50    130,00   

Total do Participante --------> 32.110,90   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

2062 - FILIPINI & CIA LTDA  - ME

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

1 Abacaxi, selecionada, de primeira qualidade, tamanho
médio, em processo de amadurecimento, sem danos
mecânicos e físicos.

UNI 600,00  PEROLA 0,0000 4,00    2.400,00   

2 Achocolatado em pó, com alto teor de ferro, apresentando
4,2 mg em uma porção de 20g, enriquecido com vitaminas
B6, B2, B1, B12,  A, ácido fólico. Embalagem de 400
gramas.

Pct 250,00  NESCAL 0,0000 5,16    1.290,00   

3 Açúcar Cristal, coloração clara e uniforme, com aspecto,
cor e cheiro próprio, sem umidade, isento.  Deve possuir
data de fabricação e validade. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionada em
embalagem de 5 kg.

Pct 150,00  MINAS
AÇUCAR

0,0000 9,30    1.395,00   

4 Alho, selecionado, de primeira qualidade, tamanho médio,
em processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e
físicos. Acondicionado em embalagem de 100 gramas.

Pct 200,00  SASSINHO 0,0000 2,10    420,00   

7 Arroz Parbolizado, tipo 1, longo, grãos inteiros, isento de
sujidades, materiais estranhos. Procedência nacional e de
safra corrente. Deve possuir data de fabricação e validade.
A embalagem deve estar de acordo com a legislação
vigente. Acondicionado em embalagem de 5 kg.

Pct 200,00  SAFRA 0,0000 10,39    2.078,00   

8 Banana caturra, selecionada, de primeira qualidade,
tamanho médio, em processo de amadurecimento, sem
danos mecânicos e físicos.

kg 2.500,00  CATURRA 0,0000 1,00    2.500,00   

9 Batata inglesa, selecionada, de primeira qualidade,
tamanho médio, lavada, sem brotação, cor uniforme e sem
danos mecânicos.

kg 650,00  INGLESA 0,0000 1,40    910,00   

10 Bebida Láctea Fermentada, UHT, resfriada, com polpa de
fruta, nos diversos sabores. Deve possuir identificação do
produto, com data de fabricação e validade. Não serão
aceitos produtos com embalagens estufadas, furadas, ou
em condições anormais. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionado em
embalagem de 900 ml.

UNI 1.400,00  SANTA
CATARINA

0,0000 2,40    3.360,00   

11 Beterraba, selecionada, de primeira qualidade, tamanho
médio, lavada, sem brotação, cor uniforme e sem danos
mecânicos.

kg 250,00  BETERRABA 0,0000 1,90    475,00   

12 Biscoito doce de leite, de primeira qualidade, devendo
apresentar por porção 30g: fibra alimentar acima de 0,5
gramas, sódio abaixo de 150mg, isenta de gordura trans.
Deve possuir data de fabricação e validade.  A embalagem
deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 335 a 400 gramas.

Pct 250,00  PICININI 0,0000 2,30    575,00   

13 Biscoito doce tipo Maria, de primeira qualidade, devendo
apresentar por porção 30g: fibra alimentar acima de 0,5
gramas, sódio abaixo de 150mg, isenta de gordura trans.
Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagem
deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 335 a 400 gramas.

Pct 300,00  PICININI 0,0000 2,00    600,00   

14 Biscoito doce tipo rosquinha, sabor leite, de primeira
qualidade, devendo apresentar por porção 30g: fibra
alimentar acima de 0,5 gramas, sódio abaixo de 150mg,
isenta de gordura trans. Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em embalagem de 335 a
400 gramas.

Pct 130,00  PICININI 0,0000 3,50    455,00   

17 Café solúvel granulado, de boa qualidade, com selo de
pureza ABIC. Deve possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionada em embalagem de 200 gramas.

UNI 80,00  AMIGO 0,0000 10,60    848,00   
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22 Carne suína, tipo lombo, sem pele, sem osso, congelada,
embalada em filme de PVC transparente ou saco plástico
transparente. Inspecionada. Deve possuir identificação do
produto, com data de fabricação e validade. A embalagem
deve estar de acordo com a legislação vigente.

kg 440,00  FRIGOLASTE 0,0000 11,80    5.192,00   

23 Carne de frango, tipo sassami, congelada, não temperada
embalada em saco plástico transparente. Inspecionada.
Deve possuir identificação do produto, com data de
fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente.

kg 600,00  DANIELI 0,0000 7,50    4.500,00   

24 Carne  de  frango coxa e  sobre coxa, congelada,
consistência firme, cortada em pedaços pequenos,
inspecionada, sem tempero, embalagem filme em PVC
transparente ou saco plástico transparente. Deve possuir
identificação do produto, com data de fabricação e validade
conforme legislação vigente com registro de Inspeção
Federal e/ou Estadual.

kg 500,00  DANIELI 0,0000 4,80    2.400,00   

25 Cebola branca, selecionada, de primeira qualidade,
tamanho médio, apresentando grau de maturação
adequado ao consumo, sem danos mecânicos.

kg 550,00  CEBOLA 0,0000 0,99    544,50   

32 Doce de fruta em pasta, nos sabores, uva, goiaba,
morango, figo, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares ao
mesmo e deverá ser isento de ranço e outras
características indesejáveis. Deve possuir data de
fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem
de 400 gramas.

UNI 200,00  DAJU 0,0000 2,10    420,00   

33 Doce de leite em pasta. Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em embalagem de 400
gramas.

UNI 60,00  DAJU 0,0000 2,80    168,00   

37 Farinha de milho amarela, fina, enriquecida com ferro e
ácido fólico. Deve possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 1 kg.

Pct 150,00  DAJU 0,0000 1,25    187,50   

38 Farinha de trigo especial, tipo 1, enriquecida com ferro e
ácido fólico. Deve possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 5kg.

Pct 50,00  COTRIFLOR 0,0000 6,70    335,00   

39 Feijão preto tipo 1, Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em embalagem de 1 kg.

Pct 160,00  BRIGUENTI 0,0000 2,90    464,00   

44 Leite  UHT  Integral, com  3% de gordura, inspecionado.
Embalagem Tetra Pack. Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em embalagem em caixa
de 12 litros.

CAX 350,00  AURORA 0,0000 29,00    10.150,00   

46 Maçã fuji, selecionada, de primeira qualidade, tamanho
médio, em processo de amadurecimento, sem danos
mecânicos e físicos.

kg 1.400,00  MAÇÃ FUJI 0,0000 2,20    3.080,00   

47 Mamão formosa, selecionada, de primeira qualidade,
tamanho médio, em processo de amadurecimento, sem
danos mecânicos e físicos.

kg 650,00  FORMOSA 0,0000 2,70    1.755,00   

48 Manga rosa, selecionada, de primeira qualidade, tamanho
médio, em processo de amadurecimento, sem danos
mecânicos e físicos.

kg 650,00  MANGA
ROSA

0,0000 2,40    1.560,00   

50 Massa de sêmola para sopa tipo cabelo de anjo, a base de
ovos Deve possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 500 gramas.

Pct 180,00  PARATI 0,0000 3,00    540,00   

51 Massa  de  sêmola  com  ovos tipo talharim, resfriada, feita
com ovos. Deve possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 500 gramas.

Pct 250,00  KROTHS 0,0000 2,50    625,00   

53 Melão amarelo, selecionado, de primeira qualidade,
tamanho médio, em processo de amadurecimento, sem
danos mecânicos e físicos.

kg 250,00  MELAO 0,0000 2,85    712,50   

56 Milho para pipoca, tipo 1, classe amarela. Deve possuir
data de fabricação e validade. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionada em
embalagem de 500 gramas.

Pct 100,00  DAJU 0,0000 2,00    200,00   



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 

CNPJ:

RUA PEDRO BORTOLUZZI

C.E.P.:

01.551.148/0001-87

89862-000 - Bom Jesus - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  1/2018 - PR

1/2018

1/2018

20/11/2017

Folha:  4/7

Item

Participante:

Especificação

2062 - FILIPINI & CIA LTDA  - ME

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

58 Óleo de Soja, produto derivado de soja comestível, e
refinado. Deve possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 900 ml.

UNI 280,00  SOYA 0,0000 3,10    868,00   

60 Ovos vermelhos de galinha, inspecionado, casca lisa e
intacta, protegidos por bandejas tipo gavetas. Deve possuir
data de validade. A embalagem deve estar de acordo com
a legislação vigente.

DUZ 250,00  GRANJA CH 0,0000 3,90    975,00   

63 Polpa de fruta, diversos sabores, industrializada,
congelada, Deve possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionada em embalagem de 1 kg.

Pct 320,00  MAISFRUTA 0,0000 9,50    3.040,00   

65 Queijo tipo mussarela. Inspecionado. Deve possuir data de
fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente.

kg 150,00  LORENZO 0,0000 15,20    2.280,00   

66 Repolho verde, selecionado, de primeira qualidade,
tamanho médio, em processo de amadurecimento, sem
danos mecânicos e físicos.

kg 400,00  REPOLHO 0,0000 0,90    360,00   

68 Salsicha  de  suíno,  resfriada. Deve possuir data de
fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem
de 1 kg.

kg 120,00  JCW 0,0000 6,50    780,00   

69 Tomate longa vida, selecionado, de primeira qualidade,
tamanho médio, em processo de amadurecimento, sem
danos mecânicos e físicos.

kg 650,00  LONGA VIDA 0,0000 2,00    1.300,00   

70 Vinagre de vinho tinto. Deve possuir identificação do
produto, marca do produtor. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionado em
embalagem de 3 litros.

UNI 50,00  COLER 0,0000 11,80    590,00   

Total do Participante --------> 60.332,50   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

2192 - MERCADO KA & KA LTDA - ME

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

28 Chás diversos sabores: flores, frutas e ervas caixa com 10
saquinhos.

CAX 100,00  CHINA 0,0000 1,95    195,00   

35 Ervilha congelada. Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionada em embalagem de 350
gramas.

Pct 210,00  LAR 0,0000 3,50    735,00   

41 Iogurte de polpa de frutas integral, tipo 1 de bandejas com
6 unidades, sabor morango. Deve possuir data de
fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente.

BAND 80,00  TIROL 0,0000 3,50    280,00   

43 Leite Integral, sem lactose, sem glúten, enriquecido de
vitaminas e minerais. Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em embalagem de 1 litro.

LIT 120,00  LATVIDA 0,0000 3,10    372,00   

45 Louro Folha - com embalagem de 100 grs. Pct 30,00  INCAS 0,0000 1,80    54,00   

55 Milho congelado. Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionada em embalagem de 350
gramas.

Pct 250,00  LAR 0,0000 3,20    800,00   

67 Sal refinado Iodado.  Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em embalagem de 1kg.

Pct 80,00  ESTRELA 0,0000 0,90    72,00   

Total do Participante --------> 2.508,00   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

3839 - CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME

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

61 Pão, tipo francês, peso aproximado da unidade 50 gramas.
Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagem
deve estar de acordo com a legislação vigente.

kg 2.000,00  Super Pão
Alimentos

0,0000 4,34    8.680,00   

Total do Participante --------> 8.680,00   
_________________________
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26 Cenoura, selecionada, de primeira qualidade, tamanho
médio, apresentando grau de maturação adequado ao
consumo, sem danos mecânicos.

kg 400,00  CANTU 0,0000 1,50    600,00   

31 Cuca Simples: características gerais: com sabor e cor
própria, feita a base de farinha de trigo de primeira
qualidade. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, ovos,
água, manteiga, sal e fermento. Peso aproximadamente
550g. Acondicionada em embalagens transparente,
fechada, rotulada com data de fabricação e validade, bem
como as informações nutricionais do produto.

UNI 600,00  KI DELICIA 0,0000 3,99    2.394,00   

42 Laranja, selecionada, de primeira qualidade, tamanho
médio, em processo de amadurecimento, sem danos
mecânicos e físicos.

kg 400,00  CANTU 0,0000 0,99    396,00   

54 Melancia, selecionada, de primeira qualidade, tamanho
médio, em processo de amadurecimento, sem danos
mecânicos e físicos.

kg 2.000,00  CANTU 0,0000 0,79    1.580,00   

57 Morango, selecionada, de primeira qualidade, tamanho
médio, em processo de amadurecimento, sem danos
mecânicos e físicos.

kg 100,00  CANTU 0,0000 15,00    1.500,00   

Total do Participante --------> 6.470,00   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

3841 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP

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

18 Canela em rama. Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionada em embalagem de 10
gramas.

UNI 20,00  2719 BELA 0,0000 0,89    17,80   

30 Cravo da índia. Deve possuir identificação do produto.  A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionada em embalagem de 10 a 15 gramas.

UNI 20,00  2723 BELA 0,0000 1,10    22,00   

34 Erva Doce, Deve possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem entre 20 e 25 gramas.

UNI 30,00  2872 BELA 0,0000 1,05    31,50   

36 Farinha de Mandioca, torrada. Deve possuir data de
fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem 1
kg.

Pct 70,00  ACIGAL/BELA 0,0000 4,00    280,00   

40 Fermento químico em pó, seco, instantâneo composto de
amido de milho, piro fosfato, ácido de sódio, bicarbonato de
sódio, fosfato de mono-cálcio, hermeticamente fechada.
Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagem
deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 250 gramas.

UNI 25,00  2120
TRISANTI

0,0000 3,50    87,50   

59 Orégano desidratado. Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionada em embalagem de 10
gramas.

Pct 30,00  2787 BELA 0,0000 1,00    30,00   

Total do Participante --------> 468,80   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

3842 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

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

6 Amido de milho, não deverá apresentar resíduos, bolor,
cheiro. Deve possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 1 kg.

Pct 15,00  SOLEY 0,0000 3,60    54,00   

27 Cereal de milho, em flocos, com açúcar. Deve possuir data
de fabricação e validade. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionada em
embalagem de 2kg.

Pct 120,00  GOLDFLAKES 0,0000 19,14    2.296,80   

Total do Participante --------> 2.350,80   
_________________________
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Participante:
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4073 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

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

15 Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate, de primeira
qualidade, devendo apresentar por porção 30g: fibra
alimentar acima de 0,5 gramas, sódio abaixo de 150mg,
isenta de gordura trans. Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em embalagem de 335 a
400 gramas.

Pct 130,00  LUAM 0,0000 1,80    234,00   

16 Biscoito salgado tipo cream-cracker, de primeira qualidade,
devendo apresentar por porção 30g: fibra alimentar acima
de 0,5 gramas, sódio abaixo de 250mg, isenta de gordura
trans. Deve possuir data de fabricação e validade. A
embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 335 a 400 gramas.

Pct 180,00  LUAM 0,0000 2,00    360,00   

29 Colorífico, de urucum. Deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionada em embalagem de 500
gramas.

Pct 70,00  SOLEY 0,0000 2,03    142,10   

49 Margarina vegetal com sal, com 65% ou mais de lipídios.
Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagem
deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 500 gramas.

UNI 140,00  COAMO 0,0000 2,64    369,60   

Total do Participante --------> 1.105,70   
_________________________

Total Geral ----------------------> 114.026,70   

 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.

VALDEMIR DE MELLO

EDUARDO JOÃO TREVISAN

JORGE ENDRYGO BRINKER

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

CLECI HOCHMANN NARCISO

ROSANE SIQUEIRA

Bom Jesus,  11  de  Dezembro  de  2017

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

 - ........................................ - PREGOEIRO SUBSTITUTO

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

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

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

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

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

Adilio Batisti - ................................................................. - Representante

Silvonei Bisolo - ................................................................. - Representante

Volmir A. L. de Lima - ................................................................. - Representante

Lucas Marmentini - ................................................................. - Representante

Cledir C. Marmentini - ................................................................. - Representante
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 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Matheus Briancini - ................................................................. - Representante

Deivid de C. Cararo - ................................................................. - Representante

Alcione da Silva - ................................................................. - Representante

Reginaldo A Monte - ................................................................. - Representante


