
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  12/2019 - DL 31/201931/201915/04/2019Folha:  1/13 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 6 de Maio de 2019, às 11:07 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  002/2019, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  31/2019, Licitação nº 12/2019 - DL, na modalidade de Dispensa deLicitação p/ Compras e Serviços.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Cadastramento de Agricultores e Empreendedores Familiares Rurais visando à aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiare do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE  exercício de 2019.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão:ItemParticipante: Especificação2565 - VALDIR FERNANDES DA SILVA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1     ABOBRINHA VERDE, de primeira qualidade, tamanho ecolorações uniformes, isentam de materiais terrosos eumidade externa anormal. kg 0,00  0,0000 4,04    0,00   2            ALFACE, crespa, lisa ou americana, bem formada ecrescida. Limpa e fresca. Sem danos mecânicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. UNI 0,00  0,0000 3,00    0,00   3                    ALHO, selecionado, de primeira qualidade,tamanho médio, em processo de amadurecimento, semdanos mecânicos e físicos. Embalagem plástica de 01 kg.Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 31,96    0,00   4                   BATATA DOCE, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, lavada, sem brotação, coruniforme e sem danos mecânicos, entregue em caixaplástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,83    0,00   5                   BETERRABA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, lavada, sem brotação, coruniforme e sem danos mecânicos, entregue em caixaplástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,91    0,00   6                       BERGAMOTA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos. entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,08    0,00   7     BOLACHA CASEIRA, as bolachas devem ser frescas,fabricadas com matéria-prima de primeira qualidade,respeitando as boas praticas de fabricação. Embalagemplástica transparente, íntegra, descartável, atóxica,corretamente fechada. No rótulo deve conter data defabricação, data de validade, procedência, ingredientes einformação nutricional. Incluso logística local. kg 50,00  0,0000 17,33    866,50   
8                    BOLO SIMPLES, deve ser preparado commatérias-primas sãs, limpas, em perfeito estado deconservação e de acordo com as Boas Práticas deFabricação. Deve se apresentar sem indícios defermentação e em perfeito estado de conservação. Nãodeverá possuir recheio nem cobertura. No rótulo impressodeve constar no mínimo: data de fabricação, data devalidade, ingredientes e procedência, armazenada dentrode formas plásticas acondicionadas em embalagemplástica filme. Incluso logística local.

kg 0,00  0,0000 14,93    0,00   
9 BRÓCOLIS, de primeira qualidade, compacta e firme, semlesão de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,tamanho e coloração uniforme, isento de sujidades,parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 7,33    0,00   10                  BROA DE MILHO, o pão do tipo caseiro demilho deve ser fresco, fabricado com matérias-primas deprimeira qualidade, respeitando-se as Boas Práticas deFabricação, podendo ser do tipo trigo.  Embalagem plásticatransparente, íntegra, descartável, atóxica, corretamentefechada e embalada individualmente. No rótulo deve conterdata de fabricação, data de validade, procedência,ingredientes e informação nutricional. Incluso logística local.

kg 0,00  0,0000 12,23    0,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  12/2019 - DL 31/201931/201915/04/2019Folha:  2/13ItemParticipante: Especificação2565 - VALDIR FERNANDES DA SILVA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total11 CEBOLA, seca, branca, de primeira qualidade, compacta efirme, sem lesão de origem física ou mecânica, perfuraçõese cortes, tamanho e coloração uniformes, isento desujidades, parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,13    0,00   12                       CENOURA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,58    0,00   13 COUVE-FLOR, de primeira qualidade, compacta e firme,sem lesão de origem física ou mecânica, perfurações ecortes, tamanho e coloração uniforme, isento de sujidades,parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 7,74    0,00   14                CUCA SEM RECHEIO, deve ser preparado commatérias-primas sãs, limpas, em perfeito estado deconservação e de acordo com as Boas Práticas deFabricação. Deve se apresentar sem indícios defermentação e em perfeito estado de conservação. Nãodeverá possuir recheio. Embalagem plástica, descartávelbem fechada, embalado individualmente. No rótuloimpresso deve constar no mínimo: data de fabricação, datade validade, ingredientes, procedência. Incluso logísticalocal.

kg 0,00  0,0000 11,91    0,00   
15                          CHUCHU, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,66    0,00   16                          FEIJÃO PRETO, tipo 1 deve possuir datade fabricação e validade. A embalagem deve estar deacordo com a legislação vigente. Acondicionado emembalagem plástica de 1 kg. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 6,49    0,00   17                       LARANJA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,00    0,00   18                       MACARRÃO CASEIRO, produto obtido,exclusivamente, a partir de farinha de trigo comum e ousêmola/semolina de trigo e ou farinha de trigo. Deve serfabricado com matérias-primas de primeira qualidade,respeitando-se as boas práticas de fabricação. No rótulodeve conter data de fabricação, data de validade,procedência, ingredientes e informação nutricional.Embalada com embalagem plástica descartável de 01 kg.Incluso logística local.

kg 55,00  0,0000 10,29    565,95   
19                        MANDIOCA, sem casca, raiz carnuda egrossa, in natura, limpa, escovada e acondicionada deforma a evitar danos físicos, mecânicos e biológicos.Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhosaderidos à casca e de primeira qualidade, entregue emcaixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 6,46    0,00   20 MEL DE ABELHA, ingrediente produto natural elaboradopor abelhas a partir do néctar. Características gerais: o melnão poderá conter substâncias estranhas. O produto nãodeve apresentar cristalização, caramelização ou espumasuperficial. Deverá apresentar aspecto: líquido denso. Cor:levemente amarelada a castanho escuro. Cheiro e sabor:próprios. Sem adição de correntes, aromatizantes,espessastes, conservadores e edulcorantes. O produtodeve possuir registro no Ministério da Agricultura,embalagens de 500g.

kg 0,00  0,0000 20,00    0,00   
21                              MILHO VERDE EM ESPIGA - aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente,entregue em caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 6,06    0,00   22     MORANGO, fruto de tamanho médio com característicasíntegra e de primeira qualidade, fresco, limpo de vez ( foramadurecer), e coloração uniforme apresentando grau dematuração total que lhe permita suportar a manipulação, otransporte e a conservação em condições adequadas parao consumo; isento de sujidades, isentos, parasitas, larvas ecorpos estranhos aderidos a superfície externa, e de origemorgânica.

kg 0,00  0,0000 24,66    0,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  12/2019 - DL 31/201931/201915/04/2019Folha:  3/13ItemParticipante: Especificação2565 - VALDIR FERNANDES DA SILVA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total23                    PÃO CASEIRO, o pão do tipo caseiro deve serfresco, fabricado com matérias-primas de primeiraqualidade, respeitando-se as Boas Práticas de Fabricação.Embalagem plástica transparente, íntegra, descartável,atóxica, corretamente fechada, embalado individualmente.No rótulo deve conter data de fabricação, data de validade,procedência, ingredientes e informação nutricional. Inclusologística local.

kg 30,00  0,0000 11,73    351,90   
24    PÃO INTEGRAL, o pão integral deve ser fresco, fabricadocom matérias-primas de primeira qualidade, respeitando-seas Boas Práticas de Fabricação. Embalagem plásticatransparente, íntegra, descartável, atóxica, corretamentefechada, embalado individualmente. No rótulo deve conterdata de fabricação, data de validade, procedência,ingredientes e informação nutricional. Incluso logística local. kg 80,00  0,0000 12,10    968,00   
25                  PIPOCA, fresca, de primeira qualidade, tamanhoe coloração uniformes, firme, intacta, isenta de materialterroso, sem parasitas ou larvas, dentro de embalagemplástica de 1 kg. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,99    0,00   26                        REPOLHO BRANCO, hortaliça de folhasenoveladas, tamanho grande, com características íntegrase de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;aroma, cor e sabor típicos da espécie; isento de sujidades,insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos àsuperfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesõesde origem física, mecânica ou biológica, entregue em caixaplástica limpa. Incluso logística local.

kg 0,00  0,0000 3,13    0,00   
27                 TEMPEIRO VERDE, maço contendo cebolinha esalsinha, folhas íntegras, frescas, coloração uniforme, bemdesenvolvidas, salsinha com talos. Maços comaproximadamente 300 g, sem as raízes, entregue emembalagem individual. Incluso logística local. MAÇ 0,00  0,0000 3,16    0,00   Total do Participante --------> 2.752,35   _________________________ItemParticipante: Especificação2954 - JOSE FRANCISCO DE SIQUEIRA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total6                       BERGAMOTA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos. entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 160,00  0,0000 3,08    492,80   17                       LARANJA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 150,00  0,0000 4,00    600,00   19                        MANDIOCA, sem casca, raiz carnuda egrossa, in natura, limpa, escovada e acondicionada deforma a evitar danos físicos, mecânicos e biológicos.Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhosaderidos à casca e de primeira qualidade, entregue emcaixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 70,00  0,0000 6,46    452,20   

Total do Participante --------> 1.545,00   _________________________ItemParticipante: Especificação3366 - DORVALINO DO NASCIMENTO Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1     ABOBRINHA VERDE, de primeira qualidade, tamanho ecolorações uniformes, isentam de materiais terrosos eumidade externa anormal. kg 0,00  0,0000 4,04    0,00   2            ALFACE, crespa, lisa ou americana, bem formada ecrescida. Limpa e fresca. Sem danos mecânicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. UNI 150,00  0,0000 3,00    450,00   3                    ALHO, selecionado, de primeira qualidade,tamanho médio, em processo de amadurecimento, semdanos mecânicos e físicos. Embalagem plástica de 01 kg.Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 31,96    0,00   4                   BATATA DOCE, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, lavada, sem brotação, coruniforme e sem danos mecânicos, entregue em caixaplástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,83    0,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  12/2019 - DL 31/201931/201915/04/2019Folha:  4/13ItemParticipante: Especificação3366 - DORVALINO DO NASCIMENTO Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total5                   BETERRABA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, lavada, sem brotação, coruniforme e sem danos mecânicos, entregue em caixaplástica limpa. Incluso logística local. kg 80,00  0,0000 3,91    312,80   6                       BERGAMOTA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos. entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,08    0,00   7     BOLACHA CASEIRA, as bolachas devem ser frescas,fabricadas com matéria-prima de primeira qualidade,respeitando as boas praticas de fabricação. Embalagemplástica transparente, íntegra, descartável, atóxica,corretamente fechada. No rótulo deve conter data defabricação, data de validade, procedência, ingredientes einformação nutricional. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 17,33    0,00   

9 BRÓCOLIS, de primeira qualidade, compacta e firme, semlesão de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,tamanho e coloração uniforme, isento de sujidades,parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 7,33    0,00   10                  BROA DE MILHO, o pão do tipo caseiro demilho deve ser fresco, fabricado com matérias-primas deprimeira qualidade, respeitando-se as Boas Práticas deFabricação, podendo ser do tipo trigo.  Embalagem plásticatransparente, íntegra, descartável, atóxica, corretamentefechada e embalada individualmente. No rótulo deve conterdata de fabricação, data de validade, procedência,ingredientes e informação nutricional. Incluso logística local.
kg 0,00  0,0000 12,23    0,00   

11 CEBOLA, seca, branca, de primeira qualidade, compacta efirme, sem lesão de origem física ou mecânica, perfuraçõese cortes, tamanho e coloração uniformes, isento desujidades, parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,13    0,00   12                       CENOURA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 50,00  0,0000 4,58    229,00   13 COUVE-FLOR, de primeira qualidade, compacta e firme,sem lesão de origem física ou mecânica, perfurações ecortes, tamanho e coloração uniforme, isento de sujidades,parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 7,74    0,00   15                          CHUCHU, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,66    0,00   16                          FEIJÃO PRETO, tipo 1 deve possuir datade fabricação e validade. A embalagem deve estar deacordo com a legislação vigente. Acondicionado emembalagem plástica de 1 kg. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 6,49    0,00   17                       LARANJA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,00    0,00   18                       MACARRÃO CASEIRO, produto obtido,exclusivamente, a partir de farinha de trigo comum e ousêmola/semolina de trigo e ou farinha de trigo. Deve serfabricado com matérias-primas de primeira qualidade,respeitando-se as boas práticas de fabricação. No rótulodeve conter data de fabricação, data de validade,procedência, ingredientes e informação nutricional.Embalada com embalagem plástica descartável de 01 kg.Incluso logística local.
kg 0,00  0,0000 10,29    0,00   

19                        MANDIOCA, sem casca, raiz carnuda egrossa, in natura, limpa, escovada e acondicionada deforma a evitar danos físicos, mecânicos e biológicos.Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhosaderidos à casca e de primeira qualidade, entregue emcaixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 6,46    0,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  12/2019 - DL 31/201931/201915/04/2019Folha:  5/13ItemParticipante: Especificação3366 - DORVALINO DO NASCIMENTO Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total20 MEL DE ABELHA, ingrediente produto natural elaboradopor abelhas a partir do néctar. Características gerais: o melnão poderá conter substâncias estranhas. O produto nãodeve apresentar cristalização, caramelização ou espumasuperficial. Deverá apresentar aspecto: líquido denso. Cor:levemente amarelada a castanho escuro. Cheiro e sabor:próprios. Sem adição de correntes, aromatizantes,espessastes, conservadores e edulcorantes. O produtodeve possuir registro no Ministério da Agricultura,embalagens de 500g.

kg 0,00  0,0000 20,00    0,00   
21                              MILHO VERDE EM ESPIGA - aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente,entregue em caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 6,06    0,00   22     MORANGO, fruto de tamanho médio com característicasíntegra e de primeira qualidade, fresco, limpo de vez ( foramadurecer), e coloração uniforme apresentando grau dematuração total que lhe permita suportar a manipulação, otransporte e a conservação em condições adequadas parao consumo; isento de sujidades, isentos, parasitas, larvas ecorpos estranhos aderidos a superfície externa, e de origemorgânica.

kg 0,00  0,0000 24,66    0,00   
25                  PIPOCA, fresca, de primeira qualidade, tamanhoe coloração uniformes, firme, intacta, isenta de materialterroso, sem parasitas ou larvas, dentro de embalagemplástica de 1 kg. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,99    0,00   26                        REPOLHO BRANCO, hortaliça de folhasenoveladas, tamanho grande, com características íntegrase de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;aroma, cor e sabor típicos da espécie; isento de sujidades,insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos àsuperfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesõesde origem física, mecânica ou biológica, entregue em caixaplástica limpa. Incluso logística local.

kg 200,00  0,0000 3,13    626,00   
27                 TEMPEIRO VERDE, maço contendo cebolinha esalsinha, folhas íntegras, frescas, coloração uniforme, bemdesenvolvidas, salsinha com talos. Maços comaproximadamente 300 g, sem as raízes, entregue emembalagem individual. Incluso logística local. MAÇ 75,00  0,0000 3,16    237,00   Total do Participante --------> 1.854,80   _________________________ItemParticipante: Especificação3690 - FABIO ANTONIO VITES DOS SANTOSUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total2            ALFACE, crespa, lisa ou americana, bem formada ecrescida. Limpa e fresca. Sem danos mecânicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. UNI 100,00  0,0000 3,00    300,00   4                   BATATA DOCE, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, lavada, sem brotação, coruniforme e sem danos mecânicos, entregue em caixaplástica limpa. Incluso logística local. kg 50,00  0,0000 3,83    191,50   13 COUVE-FLOR, de primeira qualidade, compacta e firme,sem lesão de origem física ou mecânica, perfurações ecortes, tamanho e coloração uniforme, isento de sujidades,parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 40,00  0,0000 7,74    309,60   22     MORANGO, fruto de tamanho médio com característicasíntegra e de primeira qualidade, fresco, limpo de vez ( foramadurecer), e coloração uniforme apresentando grau dematuração total que lhe permita suportar a manipulação, otransporte e a conservação em condições adequadas parao consumo; isento de sujidades, isentos, parasitas, larvas ecorpos estranhos aderidos a superfície externa, e de origemorgânica.

kg 130,00  0,0000 24,66    3.205,80   
Total do Participante --------> 4.006,90   _________________________ItemParticipante: Especificação3699 - JANETE SUELI WILVERT MALINSKIUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1     ABOBRINHA VERDE, de primeira qualidade, tamanho ecolorações uniformes, isentam de materiais terrosos eumidade externa anormal. kg 0,00  0,0000 4,04    0,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  12/2019 - DL 31/201931/201915/04/2019Folha:  6/13ItemParticipante: Especificação3699 - JANETE SUELI WILVERT MALINSKIUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total2            ALFACE, crespa, lisa ou americana, bem formada ecrescida. Limpa e fresca. Sem danos mecânicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. UNI 0,00  0,0000 3,00    0,00   3                    ALHO, selecionado, de primeira qualidade,tamanho médio, em processo de amadurecimento, semdanos mecânicos e físicos. Embalagem plástica de 01 kg.Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 31,96    0,00   4                   BATATA DOCE, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, lavada, sem brotação, coruniforme e sem danos mecânicos, entregue em caixaplástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,83    0,00   5                   BETERRABA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, lavada, sem brotação, coruniforme e sem danos mecânicos, entregue em caixaplástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,91    0,00   6                       BERGAMOTA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos. entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 160,00  0,0000 3,08    492,80   7     BOLACHA CASEIRA, as bolachas devem ser frescas,fabricadas com matéria-prima de primeira qualidade,respeitando as boas praticas de fabricação. Embalagemplástica transparente, íntegra, descartável, atóxica,corretamente fechada. No rótulo deve conter data defabricação, data de validade, procedência, ingredientes einformação nutricional. Incluso logística local. kg 50,00  0,0000 17,33    866,50   

9 BRÓCOLIS, de primeira qualidade, compacta e firme, semlesão de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,tamanho e coloração uniforme, isento de sujidades,parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 7,33    0,00   10                  BROA DE MILHO, o pão do tipo caseiro demilho deve ser fresco, fabricado com matérias-primas deprimeira qualidade, respeitando-se as Boas Práticas deFabricação, podendo ser do tipo trigo.  Embalagem plásticatransparente, íntegra, descartável, atóxica, corretamentefechada e embalada individualmente. No rótulo deve conterdata de fabricação, data de validade, procedência,ingredientes e informação nutricional. Incluso logística local.
kg 0,00  0,0000 12,23    0,00   

11 CEBOLA, seca, branca, de primeira qualidade, compacta efirme, sem lesão de origem física ou mecânica, perfuraçõese cortes, tamanho e coloração uniformes, isento desujidades, parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,13    0,00   12                       CENOURA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,58    0,00   13 COUVE-FLOR, de primeira qualidade, compacta e firme,sem lesão de origem física ou mecânica, perfurações ecortes, tamanho e coloração uniforme, isento de sujidades,parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 7,74    0,00   15                          CHUCHU, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,66    0,00   16                          FEIJÃO PRETO, tipo 1 deve possuir datade fabricação e validade. A embalagem deve estar deacordo com a legislação vigente. Acondicionado emembalagem plástica de 1 kg. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 6,49    0,00   17                       LARANJA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 100,00  0,0000 4,00    400,00   18                       MACARRÃO CASEIRO, produto obtido,exclusivamente, a partir de farinha de trigo comum e ousêmola/semolina de trigo e ou farinha de trigo. Deve serfabricado com matérias-primas de primeira qualidade,respeitando-se as boas práticas de fabricação. No rótulodeve conter data de fabricação, data de validade,procedência, ingredientes e informação nutricional.Embalada com embalagem plástica descartável de 01 kg.Incluso logística local.
kg 0,00  0,0000 10,29    0,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  12/2019 - DL 31/201931/201915/04/2019Folha:  7/13ItemParticipante: Especificação3699 - JANETE SUELI WILVERT MALINSKIUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total19                        MANDIOCA, sem casca, raiz carnuda egrossa, in natura, limpa, escovada e acondicionada deforma a evitar danos físicos, mecânicos e biológicos.Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhosaderidos à casca e de primeira qualidade, entregue emcaixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 6,46    0,00   20 MEL DE ABELHA, ingrediente produto natural elaboradopor abelhas a partir do néctar. Características gerais: o melnão poderá conter substâncias estranhas. O produto nãodeve apresentar cristalização, caramelização ou espumasuperficial. Deverá apresentar aspecto: líquido denso. Cor:levemente amarelada a castanho escuro. Cheiro e sabor:próprios. Sem adição de correntes, aromatizantes,espessastes, conservadores e edulcorantes. O produtodeve possuir registro no Ministério da Agricultura,embalagens de 500g.

kg 0,00  0,0000 20,00    0,00   
21                              MILHO VERDE EM ESPIGA - aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente,entregue em caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 6,06    0,00   22     MORANGO, fruto de tamanho médio com característicasíntegra e de primeira qualidade, fresco, limpo de vez ( foramadurecer), e coloração uniforme apresentando grau dematuração total que lhe permita suportar a manipulação, otransporte e a conservação em condições adequadas parao consumo; isento de sujidades, isentos, parasitas, larvas ecorpos estranhos aderidos a superfície externa, e de origemorgânica.

kg 0,00  0,0000 24,66    0,00   
23                    PÃO CASEIRO, o pão do tipo caseiro deve serfresco, fabricado com matérias-primas de primeiraqualidade, respeitando-se as Boas Práticas de Fabricação.Embalagem plástica transparente, íntegra, descartável,atóxica, corretamente fechada, embalado individualmente.No rótulo deve conter data de fabricação, data de validade,procedência, ingredientes e informação nutricional. Inclusologística local.

kg 70,00  0,0000 11,73    821,10   
25                  PIPOCA, fresca, de primeira qualidade, tamanhoe coloração uniformes, firme, intacta, isenta de materialterroso, sem parasitas ou larvas, dentro de embalagemplástica de 1 kg. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,99    0,00   26                        REPOLHO BRANCO, hortaliça de folhasenoveladas, tamanho grande, com características íntegrase de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;aroma, cor e sabor típicos da espécie; isento de sujidades,insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos àsuperfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesõesde origem física, mecânica ou biológica, entregue em caixaplástica limpa. Incluso logística local.

kg 0,00  0,0000 3,13    0,00   
27                 TEMPEIRO VERDE, maço contendo cebolinha esalsinha, folhas íntegras, frescas, coloração uniforme, bemdesenvolvidas, salsinha com talos. Maços comaproximadamente 300 g, sem as raízes, entregue emembalagem individual. Incluso logística local. MAÇ 0,00  0,0000 3,16    0,00   Total do Participante --------> 2.580,40   _________________________ItemParticipante: Especificação3737 - ALCIDES DOS SANTOS Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1     ABOBRINHA VERDE, de primeira qualidade, tamanho ecolorações uniformes, isentam de materiais terrosos eumidade externa anormal. kg 90,00  0,0000 4,04    363,60   2            ALFACE, crespa, lisa ou americana, bem formada ecrescida. Limpa e fresca. Sem danos mecânicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. UNI 0,00  0,0000 3,00    0,00   3                    ALHO, selecionado, de primeira qualidade,tamanho médio, em processo de amadurecimento, semdanos mecânicos e físicos. Embalagem plástica de 01 kg.Incluso logística local. kg 40,00  0,0000 31,96    1.278,40   4                   BATATA DOCE, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, lavada, sem brotação, coruniforme e sem danos mecânicos, entregue em caixaplástica limpa. Incluso logística local. kg 50,00  0,0000 3,83    191,50   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  12/2019 - DL 31/201931/201915/04/2019Folha:  8/13ItemParticipante: Especificação3737 - ALCIDES DOS SANTOS Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total6                       BERGAMOTA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos. entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,08    0,00   7     BOLACHA CASEIRA, as bolachas devem ser frescas,fabricadas com matéria-prima de primeira qualidade,respeitando as boas praticas de fabricação. Embalagemplástica transparente, íntegra, descartável, atóxica,corretamente fechada. No rótulo deve conter data defabricação, data de validade, procedência, ingredientes einformação nutricional. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 17,33    0,00   

9 BRÓCOLIS, de primeira qualidade, compacta e firme, semlesão de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,tamanho e coloração uniforme, isento de sujidades,parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 7,33    0,00   10                  BROA DE MILHO, o pão do tipo caseiro demilho deve ser fresco, fabricado com matérias-primas deprimeira qualidade, respeitando-se as Boas Práticas deFabricação, podendo ser do tipo trigo.  Embalagem plásticatransparente, íntegra, descartável, atóxica, corretamentefechada e embalada individualmente. No rótulo deve conterdata de fabricação, data de validade, procedência,ingredientes e informação nutricional. Incluso logística local.
kg 0,00  0,0000 12,23    0,00   

11 CEBOLA, seca, branca, de primeira qualidade, compacta efirme, sem lesão de origem física ou mecânica, perfuraçõese cortes, tamanho e coloração uniformes, isento desujidades, parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 20,00  0,0000 4,13    82,60   13 COUVE-FLOR, de primeira qualidade, compacta e firme,sem lesão de origem física ou mecânica, perfurações ecortes, tamanho e coloração uniforme, isento de sujidades,parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 7,74    0,00   15                          CHUCHU, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,66    0,00   16                          FEIJÃO PRETO, tipo 1 deve possuir datade fabricação e validade. A embalagem deve estar deacordo com a legislação vigente. Acondicionado emembalagem plástica de 1 kg. Incluso logística local. kg 130,00  0,0000 6,49    843,70   17                       LARANJA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,00    0,00   18                       MACARRÃO CASEIRO, produto obtido,exclusivamente, a partir de farinha de trigo comum e ousêmola/semolina de trigo e ou farinha de trigo. Deve serfabricado com matérias-primas de primeira qualidade,respeitando-se as boas práticas de fabricação. No rótulodeve conter data de fabricação, data de validade,procedência, ingredientes e informação nutricional.Embalada com embalagem plástica descartável de 01 kg.Incluso logística local.
kg 0,00  0,0000 10,29    0,00   

19                        MANDIOCA, sem casca, raiz carnuda egrossa, in natura, limpa, escovada e acondicionada deforma a evitar danos físicos, mecânicos e biológicos.Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhosaderidos à casca e de primeira qualidade, entregue emcaixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 6,46    0,00   20 MEL DE ABELHA, ingrediente produto natural elaboradopor abelhas a partir do néctar. Características gerais: o melnão poderá conter substâncias estranhas. O produto nãodeve apresentar cristalização, caramelização ou espumasuperficial. Deverá apresentar aspecto: líquido denso. Cor:levemente amarelada a castanho escuro. Cheiro e sabor:próprios. Sem adição de correntes, aromatizantes,espessastes, conservadores e edulcorantes. O produtodeve possuir registro no Ministério da Agricultura,embalagens de 500g.
kg 100,00  0,0000 20,00    2.000,00   

21                              MILHO VERDE EM ESPIGA - aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente,entregue em caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 80,00  0,0000 6,06    484,80   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  12/2019 - DL 31/201931/201915/04/2019Folha:  9/13ItemParticipante: Especificação3737 - ALCIDES DOS SANTOS Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total25                  PIPOCA, fresca, de primeira qualidade, tamanhoe coloração uniformes, firme, intacta, isenta de materialterroso, sem parasitas ou larvas, dentro de embalagemplástica de 1 kg. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,99    0,00   27                 TEMPEIRO VERDE, maço contendo cebolinha esalsinha, folhas íntegras, frescas, coloração uniforme, bemdesenvolvidas, salsinha com talos. Maços comaproximadamente 300 g, sem as raízes, entregue emembalagem individual. Incluso logística local. MAÇ 0,00  0,0000 3,16    0,00   Total do Participante --------> 5.244,60   _________________________ItemParticipante: Especificação3911 - ERONI GESSI MENEZES DIAS Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total3                    ALHO, selecionado, de primeira qualidade,tamanho médio, em processo de amadurecimento, semdanos mecânicos e físicos. Embalagem plástica de 01 kg.Incluso logística local. kg 20,00  0,0000 31,96    639,20   6                       BERGAMOTA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos. entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,08    0,00   7     BOLACHA CASEIRA, as bolachas devem ser frescas,fabricadas com matéria-prima de primeira qualidade,respeitando as boas praticas de fabricação. Embalagemplástica transparente, íntegra, descartável, atóxica,corretamente fechada. No rótulo deve conter data defabricação, data de validade, procedência, ingredientes einformação nutricional. Incluso logística local. kg 50,00  0,0000 17,33    866,50   

10                  BROA DE MILHO, o pão do tipo caseiro demilho deve ser fresco, fabricado com matérias-primas deprimeira qualidade, respeitando-se as Boas Práticas deFabricação, podendo ser do tipo trigo.  Embalagem plásticatransparente, íntegra, descartável, atóxica, corretamentefechada e embalada individualmente. No rótulo deve conterdata de fabricação, data de validade, procedência,ingredientes e informação nutricional. Incluso logística local.
kg 160,00  0,0000 12,23    1.956,80   

11 CEBOLA, seca, branca, de primeira qualidade, compacta efirme, sem lesão de origem física ou mecânica, perfuraçõese cortes, tamanho e coloração uniformes, isento desujidades, parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 40,00  0,0000 4,13    165,20   15                          CHUCHU, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 60,00  0,0000 3,66    219,60   17                       LARANJA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,00    0,00   18                       MACARRÃO CASEIRO, produto obtido,exclusivamente, a partir de farinha de trigo comum e ousêmola/semolina de trigo e ou farinha de trigo. Deve serfabricado com matérias-primas de primeira qualidade,respeitando-se as boas práticas de fabricação. No rótulodeve conter data de fabricação, data de validade,procedência, ingredientes e informação nutricional.Embalada com embalagem plástica descartável de 01 kg.Incluso logística local.
kg 55,00  0,0000 10,29    565,95   

19                        MANDIOCA, sem casca, raiz carnuda egrossa, in natura, limpa, escovada e acondicionada deforma a evitar danos físicos, mecânicos e biológicos.Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhosaderidos à casca e de primeira qualidade, entregue emcaixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 6,46    0,00   
Total do Participante --------> 4.413,25   _________________________ItemParticipante: Especificação4152 - CELSO FERNANDES DE OLIVEIRA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total2            ALFACE, crespa, lisa ou americana, bem formada ecrescida. Limpa e fresca. Sem danos mecânicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. UNI 350,00  0,0000 3,00    1.050,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  12/2019 - DL 31/201931/201915/04/2019Folha:  10/13ItemParticipante: Especificação4152 - CELSO FERNANDES DE OLIVEIRA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total3                    ALHO, selecionado, de primeira qualidade,tamanho médio, em processo de amadurecimento, semdanos mecânicos e físicos. Embalagem plástica de 01 kg.Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 31,96    0,00   6                       BERGAMOTA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos. entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,08    0,00   7     BOLACHA CASEIRA, as bolachas devem ser frescas,fabricadas com matéria-prima de primeira qualidade,respeitando as boas praticas de fabricação. Embalagemplástica transparente, íntegra, descartável, atóxica,corretamente fechada. No rótulo deve conter data defabricação, data de validade, procedência, ingredientes einformação nutricional. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 17,33    0,00   

9 BRÓCOLIS, de primeira qualidade, compacta e firme, semlesão de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,tamanho e coloração uniforme, isento de sujidades,parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 130,00  0,0000 7,33    952,90   10                  BROA DE MILHO, o pão do tipo caseiro demilho deve ser fresco, fabricado com matérias-primas deprimeira qualidade, respeitando-se as Boas Práticas deFabricação, podendo ser do tipo trigo.  Embalagem plásticatransparente, íntegra, descartável, atóxica, corretamentefechada e embalada individualmente. No rótulo deve conterdata de fabricação, data de validade, procedência,ingredientes e informação nutricional. Incluso logística local.
kg 0,00  0,0000 12,23    0,00   

11 CEBOLA, seca, branca, de primeira qualidade, compacta efirme, sem lesão de origem física ou mecânica, perfuraçõese cortes, tamanho e coloração uniformes, isento desujidades, parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,13    0,00   13 COUVE-FLOR, de primeira qualidade, compacta e firme,sem lesão de origem física ou mecânica, perfurações ecortes, tamanho e coloração uniforme, isento de sujidades,parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 90,00  0,0000 7,74    696,60   15                          CHUCHU, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,66    0,00   17                       LARANJA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,00    0,00   18                       MACARRÃO CASEIRO, produto obtido,exclusivamente, a partir de farinha de trigo comum e ousêmola/semolina de trigo e ou farinha de trigo. Deve serfabricado com matérias-primas de primeira qualidade,respeitando-se as boas práticas de fabricação. No rótulodeve conter data de fabricação, data de validade,procedência, ingredientes e informação nutricional.Embalada com embalagem plástica descartável de 01 kg.Incluso logística local.
kg 0,00  0,0000 10,29    0,00   

19                        MANDIOCA, sem casca, raiz carnuda egrossa, in natura, limpa, escovada e acondicionada deforma a evitar danos físicos, mecânicos e biológicos.Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhosaderidos à casca e de primeira qualidade, entregue emcaixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 70,00  0,0000 6,46    452,20   25                  PIPOCA, fresca, de primeira qualidade, tamanhoe coloração uniformes, firme, intacta, isenta de materialterroso, sem parasitas ou larvas, dentro de embalagemplástica de 1 kg. Incluso logística local. kg 30,00  0,0000 4,99    149,70   27                 TEMPEIRO VERDE, maço contendo cebolinha esalsinha, folhas íntegras, frescas, coloração uniforme, bemdesenvolvidas, salsinha com talos. Maços comaproximadamente 300 g, sem as raízes, entregue emembalagem individual. Incluso logística local. MAÇ 75,00  0,0000 3,16    237,00   Total do Participante --------> 3.538,40   _________________________



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000 - Bom Jesus - SC
DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  12/2019 - DL 31/201931/201915/04/2019Folha:  11/13ItemParticipante: Especificação4153 - MARINES CAMARGO DOS SANTOSUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1     ABOBRINHA VERDE, de primeira qualidade, tamanho ecolorações uniformes, isentam de materiais terrosos eumidade externa anormal. kg 0,00  0,0000 4,04    0,00   2            ALFACE, crespa, lisa ou americana, bem formada ecrescida. Limpa e fresca. Sem danos mecânicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. UNI 0,00  0,0000 3,00    0,00   3                    ALHO, selecionado, de primeira qualidade,tamanho médio, em processo de amadurecimento, semdanos mecânicos e físicos. Embalagem plástica de 01 kg.Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 31,96    0,00   4                   BATATA DOCE, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, lavada, sem brotação, coruniforme e sem danos mecânicos, entregue em caixaplástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,83    0,00   5                   BETERRABA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, lavada, sem brotação, coruniforme e sem danos mecânicos, entregue em caixaplástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,91    0,00   6                       BERGAMOTA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos. entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,08    0,00   7     BOLACHA CASEIRA, as bolachas devem ser frescas,fabricadas com matéria-prima de primeira qualidade,respeitando as boas praticas de fabricação. Embalagemplástica transparente, íntegra, descartável, atóxica,corretamente fechada. No rótulo deve conter data defabricação, data de validade, procedência, ingredientes einformação nutricional. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 17,33    0,00   

8                    BOLO SIMPLES, deve ser preparado commatérias-primas sãs, limpas, em perfeito estado deconservação e de acordo com as Boas Práticas deFabricação. Deve se apresentar sem indícios defermentação e em perfeito estado de conservação. Nãodeverá possuir recheio nem cobertura. No rótulo impressodeve constar no mínimo: data de fabricação, data devalidade, ingredientes e procedência, armazenada dentrode formas plásticas acondicionadas em embalagemplástica filme. Incluso logística local.
kg 260,00  0,0000 14,93    3.881,80   

9 BRÓCOLIS, de primeira qualidade, compacta e firme, semlesão de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,tamanho e coloração uniforme, isento de sujidades,parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 7,33    0,00   10                  BROA DE MILHO, o pão do tipo caseiro demilho deve ser fresco, fabricado com matérias-primas deprimeira qualidade, respeitando-se as Boas Práticas deFabricação, podendo ser do tipo trigo.  Embalagem plásticatransparente, íntegra, descartável, atóxica, corretamentefechada e embalada individualmente. No rótulo deve conterdata de fabricação, data de validade, procedência,ingredientes e informação nutricional. Incluso logística local.
kg 0,00  0,0000 12,23    0,00   

11 CEBOLA, seca, branca, de primeira qualidade, compacta efirme, sem lesão de origem física ou mecânica, perfuraçõese cortes, tamanho e coloração uniformes, isento desujidades, parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,13    0,00   12                       CENOURA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,58    0,00   13 COUVE-FLOR, de primeira qualidade, compacta e firme,sem lesão de origem física ou mecânica, perfurações ecortes, tamanho e coloração uniforme, isento de sujidades,parasitas e larvas. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 7,74    0,00   14                CUCA SEM RECHEIO, deve ser preparado commatérias-primas sãs, limpas, em perfeito estado deconservação e de acordo com as Boas Práticas deFabricação. Deve se apresentar sem indícios defermentação e em perfeito estado de conservação. Nãodeverá possuir recheio. Embalagem plástica, descartávelbem fechada, embalado individualmente. No rótuloimpresso deve constar no mínimo: data de fabricação, datade validade, ingredientes, procedência. Incluso logísticalocal.
kg 220,00  0,0000 11,91    2.620,20   
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DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  12/2019 - DL 31/201931/201915/04/2019Folha:  12/13ItemParticipante: Especificação4153 - MARINES CAMARGO DOS SANTOSUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total15                          CHUCHU, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 3,66    0,00   16                          FEIJÃO PRETO, tipo 1 deve possuir datade fabricação e validade. A embalagem deve estar deacordo com a legislação vigente. Acondicionado emembalagem plástica de 1 kg. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 6,49    0,00   17                       LARANJA, selecionada, de primeiraqualidade, tamanho médio, em processo deamadurecimento, sem danos mecânicos e físicos, entregueem caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,00    0,00   18                       MACARRÃO CASEIRO, produto obtido,exclusivamente, a partir de farinha de trigo comum e ousêmola/semolina de trigo e ou farinha de trigo. Deve serfabricado com matérias-primas de primeira qualidade,respeitando-se as boas práticas de fabricação. No rótulodeve conter data de fabricação, data de validade,procedência, ingredientes e informação nutricional.Embalada com embalagem plástica descartável de 01 kg.Incluso logística local.

kg 0,00  0,0000 10,29    0,00   
19                        MANDIOCA, sem casca, raiz carnuda egrossa, in natura, limpa, escovada e acondicionada deforma a evitar danos físicos, mecânicos e biológicos.Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhosaderidos à casca e de primeira qualidade, entregue emcaixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 6,46    0,00   20 MEL DE ABELHA, ingrediente produto natural elaboradopor abelhas a partir do néctar. Características gerais: o melnão poderá conter substâncias estranhas. O produto nãodeve apresentar cristalização, caramelização ou espumasuperficial. Deverá apresentar aspecto: líquido denso. Cor:levemente amarelada a castanho escuro. Cheiro e sabor:próprios. Sem adição de correntes, aromatizantes,espessastes, conservadores e edulcorantes. O produtodeve possuir registro no Ministério da Agricultura,embalagens de 500g.

kg 0,00  0,0000 20,00    0,00   
21                              MILHO VERDE EM ESPIGA - aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente,entregue em caixa plástica limpa. Incluso logística local. kg 50,00  0,0000 6,06    303,00   22     MORANGO, fruto de tamanho médio com característicasíntegra e de primeira qualidade, fresco, limpo de vez ( foramadurecer), e coloração uniforme apresentando grau dematuração total que lhe permita suportar a manipulação, otransporte e a conservação em condições adequadas parao consumo; isento de sujidades, isentos, parasitas, larvas ecorpos estranhos aderidos a superfície externa, e de origemorgânica.

kg 0,00  0,0000 24,66    0,00   
23                    PÃO CASEIRO, o pão do tipo caseiro deve serfresco, fabricado com matérias-primas de primeiraqualidade, respeitando-se as Boas Práticas de Fabricação.Embalagem plástica transparente, íntegra, descartável,atóxica, corretamente fechada, embalado individualmente.No rótulo deve conter data de fabricação, data de validade,procedência, ingredientes e informação nutricional. Inclusologística local.

kg 0,00  0,0000 11,73    0,00   
25                  PIPOCA, fresca, de primeira qualidade, tamanhoe coloração uniformes, firme, intacta, isenta de materialterroso, sem parasitas ou larvas, dentro de embalagemplástica de 1 kg. Incluso logística local. kg 0,00  0,0000 4,99    0,00   26                        REPOLHO BRANCO, hortaliça de folhasenoveladas, tamanho grande, com características íntegrase de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;aroma, cor e sabor típicos da espécie; isento de sujidades,insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos àsuperfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesõesde origem física, mecânica ou biológica, entregue em caixaplástica limpa. Incluso logística local.

kg 0,00  0,0000 3,13    0,00   
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DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  12/2019 - DL 31/201931/201915/04/2019Folha:  13/13ItemParticipante: Especificação4153 - MARINES CAMARGO DOS SANTOSUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total27                 TEMPEIRO VERDE, maço contendo cebolinha esalsinha, folhas íntegras, frescas, coloração uniforme, bemdesenvolvidas, salsinha com talos. Maços comaproximadamente 300 g, sem as raízes, entregue emembalagem individual. Incluso logística local. MAÇ 0,00  0,0000 3,16    0,00   Total do Participante --------> 6.805,00   _________________________Total Geral ----------------------> 32.740,70   

 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. LEANDRO LUIZ MOCELLINDENISE PEDOTT BRANDALIZEROSANE SIQUEIRAJORGE ENDRYGO BRINKER
Bom Jesus,  6  de  Maio  de  2019 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação - ........................................ - SECRETÁRIA - ........................................ - MEMBRO - ........................................ - MEMBRO


