
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Bom Jesus - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:PREGÃO PRESENCIALNr.:  1/2020 - PR 1/20201/202022/11/2019Folha:  1/12
       O(a)  Prefeito Municipal,  RAFAEL CALZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação emvigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 ealterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

ADILIO BATISTI     (1997)2 Banana caturra, selecionada, de primeira qualidade, tamanhomédio, em processo de amadurecimento, sem danos mecânicos efísicos. - Marca: CATURA kg 500,00  0,0000 1,90    950,003 Banana prata - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio,em processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.- Marca: REAL kg 2.950,00  0,0000 2,80    8.260,006 Mamão formosa, selecionada, de primeira qualidade, tamanhomédio, em processo de amadurecimento, sem danos mecânicos efísicos. - Marca: FORMOSA kg 1.150,00  0,0000 3,70    4.255,008 Melão amarelo, selecionado, de primeira qualidade, tamanhomédio, em processo de amadurecimento, sem danos mecânicos efísicos. - Marca: MELICIA kg 800,00  0,0000 3,80    3.040,0010 Morango, selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, emprocesso de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos. -Marca: REAL kg 280,00  0,0000 18,00    5.040,0013 Batata inglesa, selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio,lavada, sem brotação, cor uniforme e sem danos mecânicos. -Marca: INGLESA kg 750,00  0,0000 2,70    2.025,0015 Beterraba, selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio,lavada, sem brotação, cor uniforme e sem danos mecânicos. -Marca: REAL kg 460,00  0,0000 3,50    1.610,0019 Couve - flor, com cabeça compacta, fechada, de cor branca oucreme, sem manchas escuras e pragas. - Marca: REAL kg 330,00  0,0000 4,70    1.551,0020 Repolho verde, selecionado, de primeira qualidade, tamanhomédio, em processo de amadurecimento, sem danos mecânicos efísicos. - Marca: NACIONAL kg 650,00  0,0000 1,90    1.235,00

a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação
f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

1/20201/2020-PRPREGÃO PRESENCIAL09/01/2020Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar e para atender os usuários da política de assistência social através dos programas, projetos, cursos profissionalizantes, reuniões do programa Bolsa Família, através do CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes, jovens e idosos, participantes das oficinas socioeducativas e outros, com entrega parcelada, durante o exercício de 2020, de acordo com a necessidade. Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 
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ADILIO BATISTI     (1997)21 Tomate longa vida, selecionado, de primeira qualidade, tamanhomédio, em processo de amadurecimento, sem danos mecânicos efísicos. - Marca: LONGA VIDA kg 1.090,00  0,0000 4,00    4.360,0023 Pimentão - verde, vermelho e amarelo, - selecionado, de primeiraqualidade,  apresentando grau de maturação adequado aoconsumo, sem danos mecânicos. - Marca: VERDE kg 80,00  0,0000 6,90    552,0027 Tempero verde, salsinha e cebolinha verde, sendo 50% de cada.Cada maço contendo entre 80 e 90 gramas. - Marca: REAL MAÇ 300,00  0,0000 3,00    900,0029 Açafrão da terra - cúrcuma moída, embalagem íntegra dentro doprazo de validade contendo 50 gramas. - Marca: DAJÚ Pct 200,00  0,0000 3,00    600,0039 Fermento biológico fresco - Deve possuir data de fabricação evalidade. A embalagem deve estar de acordo com a legislaçãovigente. Acondicionado em embalagem de 60 gramas. - Marca:FLEISCHMANN UNI 20,00  0,0000 11,00    220,0079 Nata - ingredientes: creme de leite padronizado 45% de gordura eespessante. Embalagem plástica estilo sachê de 900 gramas. -Marca: AMANHECER Pct 210,00  0,0000 10,90    2.289,0089 Massa  de  sêmola  com  ovos tipo talharim, resfriada, feita comovos. Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagemdeve estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado emembalagem de 500 gramas. - Marca: LESORELE Pct 300,00  0,0000 4,50    1.350,0097 Iogurte de polpa de fruta integral, tipo 1, sem lactose, diversossabores. Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagemdeve estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado emembalagem de 900 ml. - Marca: BATAVO UNI 75,00  0,0000 6,90    517,5099 Bebida a base de soja - Deve possuir data de fabricação evalidade. A embalagem deve estar de acordo com a legislaçãovigente. Acondicionado em embalagem de 1 litro. - Marca: BATAVO UNI 10,00  0,0000 3,99    39,90103 Carne bovina Músculo - Cortada em cubos de 2x2x2 resfriada,embalada em filme de PVC transparente ou saco plásticotransparente, não embutida. Inspecionada. Deve possuiridentificação do produto, com data de fabricação e validade.  Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente. -Marca: ARVOREDO kg 300,00  0,0000 15,00    4.500,00104 Carne bovina, tipo coxão mole, resfriada, cortada em bife,embalada em filme de PVC transparente ou saco plásticotransparente. Inspecionada. Deve possuir identificação do produto,com data de fabricação e validade. A embalagem deve estar deacordo com a legislação vigente. - Marca: ARVOREDO kg 1.000,00  0,0000 22,00    22.000,00105 Carne bovina, tipo lagarto, peça inteira, resfriada, embalada emfilme de PVC transparente ou saco plástico transparente.Inspecionada. Deve possuir identificação do produto, com data defabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo com alegislação vigente. - Marca: ARVOREDO kg 750,00  0,0000 20,00    15.000,00112 Carne suína (linguiça) - resfriada. Deve possuir data de fabricaçãoe validade. A embalagem deve estar de acordo com a legislaçãovigente. Acondicionado em embalagem de 1 kg. - Marca:FRIGOLASTE kg 150,00  0,0000 10,00    1.500,00Total do Fornecedor: 81.794,40
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AGN FRIOS LTDA     (4296)25 Mandioca - Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Embalagem de 1kg. - Marca:  São João Pct 150,00  0,0000 4,90    735,0036 Ervilha congelada. Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionada em embalagem de 350 gramas. - Marca:  Lar Pct 260,00  0,0000 3,50    910,0037 Milho congelado. Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionada em embalagem de 350 gramas. - Marca:  Lar Pct 350,00  0,0000 3,63    1.270,5055 Óleo de Soja - produto derivado de soja comestível, e refinado.Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagem deve10estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado emembalagem de 900 ml. - Marca:  Coamo UNI 380,00  0,0000 3,15    1.197,0057 Banha de porco - produto 100% natural, livre de conservantes, queatenda as normas da Vigilância Sanitária. Embalagem de 1 KG. -Marca:  Pamplona UNI 160,00  0,0000 7,22    1.155,2078 Margarina vegetal com sal, com 65% ou mais de lipídios.  Devepossuir data de fabricação e validade. A embalagem deve estar deacordo com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem de500 gramas. - Marca:  Prime UNI 150,00  0,0000 1,89    283,50100 Polpa de fruta, diversos sabores, industrializada, congelada, Devepossuir data de fabricação e validade. A embalagem deve estar deacordo com a legislação vigente. Acondicionada em embalagem de1 kg. - Marca:  Mais fruta Pct 1.300,00  0,0000 11,50    14.950,00102 Carne bovina moída - tipo 1, sem gordura, sem nervo, sem osso,resfriada, embalada em filme de PVC transparente ou saco plásticotransparente, não embutida. Inspecionada. Deve possuiridentificação do produto, com data de fabricação e validade.  Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente. -Marca:  Prando kg 1.050,00  0,0000 12,20    12.810,00106 Carne suína, tipo lombo - sem pele, sem osso, resfriada, embaladaem filme de PVC transparente ou saco plástico transparente.Inspecionada. Deve possuir identificação do produto, com data defabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo com alegislação vigente. - Marca:  Prando kg 700,00  0,0000 13,10    9.170,00107 Carne suína - pernil sem osso, picado em cubos resfriada,embalada em filme de PVC transparente ou saco plásticotransparente. Inspecionada. Deve possuir identificação do produto,com data de fabricação e validade. A embalagem deve estar deacordo com a legislação vigente. - Marca:  Prando kg 350,00  0,0000 9,75    3.412,50108 Carne de frango, tipo sassami, congelada, não temperadaembalada em saco plástico transparente. Inspecionada. Devepossuir identificação do produto, com data de fabricação evalidade. A embalagem deve estar de acordo com a legislaçãovigente. - Marca:  Sublime sul kg 1.150,00  0,0000 10,15    11.672,50109 Carne  de  frango coxa e  sobre coxa, congelada, consistênciafirme, cortada em pedaços pequenos, inspecionada, sem tempero,embalagem filme em PVC transparente ou saco plásticotransparente. Deve possuir identificação do produto, com data defabricação e validade conforme legislação vigente com registro deInspeção Federal e/ou Estadual. - Marca:  Sublime sul kg 1.050,00  0,0000 6,20    6.510,00110 Salsicha  de  suíno,  resfriada. Deve possuir data de fabricação evalidade. A embalagem deve estar de acordo com a legislaçãovigente. Acondicionado em embalagem de 1 kg. - Marca:  Nat. kg 150,00  0,0000 7,50    1.125,00Bom Jesus,   9   de  Janeiro   de   2020. ----------------------------------------------------------------------Rafael Calza - Prefeito Municipal
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AGN FRIOS LTDA     (4296)113 Filé de tilápia congelado - Deve possuir data de fabricação evalidade. A embalagem deve estar de acordo com a legislaçãovigente. Acondicionado em embalagem de 1 kg. - Marca:  Rio Vivo kg 100,00  0,0000 24,50    2.450,00115 Moela de galinha congelada - resfriada. Deve possuir data defabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo com alegislação vigente. Acondicionado em embalagem de 1 kg. - Marca:Perdigão kg 50,00  0,0000 5,90    295,00116 Presunto cozido fatiado - sem capa de gordura, inspecionado. Devepossuir data de fabricação e validade. A embalagem deve estar deacordo com a legislação vigente. - Marca:  Bonatti kg 350,00  0,0000 14,95    5.232,50117 Queijo fatiado tipo mussarela fatiado - Inspecionado. Deve possuirdata de fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordocom a legislação vigente. - Marca:  Garcia kg 350,00  0,0000 18,90    6.615,00118 Queijo tipo colonial - Embalagem individual selada. Deve possuirdata de fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordocom a legislação vigente. - Marca:  Garcia kg 150,00  0,0000 21,75    3.262,50Total do Fornecedor: 83.056,20ELIANE M. ALBERICI VASSOLER     (2767)90 Massa caseira, tipo espaguete, resfriada, feita com ovos. Devepossuir data de fabricação e validade. A embalagem deve estar deacordo com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem de500 gramas. - Marca: PAN. DA LIA Pct 400,00  0,0000 4,75    1.900,00119 Bolachas - diversas (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 150,00  0,0000 19,50    2.925,00120 Bolo com recheio de frutas - (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 100,00  0,0000 24,40    2.440,00121 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate - em pedaços (kg). -Marca: PAN. DA LIA kg 100,00  0,0000 19,80    1.980,00122 Bolo de chocolate com cobertura de chocolate - em pedaços (kg). -Marca: PAN. DA LIA kg 100,00  0,0000 18,90    1.890,00123 Bolo de fubá - sem cobertura, em pedaços (kg). - Marca: PAN. DALIA kg 150,00  0,0000 21,90    3.285,00125 Docinhos diversos - (brigadeiro, beijinhos, cajuzinhos) (kg). -Marca: PAN. DA LIA kg 200,00  0,0000 20,90    4.180,00126 Enroladinho de salsicha - pequeno (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 100,00  0,0000 17,90    1.790,00127 Esfira de carne - pequena (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 100,00  0,0000 21,50    2.150,00128 Esfira de frango - pequena (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 100,00  0,0000 21,00    2.100,00129 Grostoli doce - simples (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 100,00  0,0000 17,40    1.740,00130 Grostoli salgado - (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 100,00  0,0000 17,40    1.740,00131 Mini cuca (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 120,00  0,0000 19,90    2.388,00132 Mini sanduíche (presunto, queijo, tomate, alface e cenoura), (kg). -Marca: PAN. DA LIA kg 150,00  0,0000 32,50    4.875,00133 Mini sanduíche  (presunto, queijo, tomate, alface  e cenoura),natural, com pão integral (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 150,00  0,0000 32,00    4.800,00134 Palito salgado integral (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 100,00  0,0000 23,00    2.300,00Bom Jesus,   9   de  Janeiro   de   2020. ----------------------------------------------------------------------Rafael Calza - Prefeito Municipal
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ELIANE M. ALBERICI VASSOLER     (2767)135 Pão de queijo - grande (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 150,00  0,0000 18,90    2.835,00136 Risoles de carne - pequeno (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 80,00  0,0000 24,40    1.952,00137 Risoles de frango - pequeno (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 80,00  0,0000 27,90    2.232,00138 Risoles de presunto e queijo - pequeno (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 80,00  0,0000 27,80    2.224,00139 Sonho doce - goiabada e doce de leite - grande (kg). - Marca: PAN.DA LIA kg 80,00  0,0000 23,90    1.912,00140 Torta de bolacha - (recheio diversos) (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 50,00  0,0000 29,90    1.495,00141 Mini croissant salgado - calabresa, presunto e queijo (kg). - Marca:PAN. DA LIA kg 100,00  0,0000 34,90    3.490,00143 Torta fria - de frango ou frios (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 80,00  0,0000 29,90    2.392,00144 Torta assada salgada - tipo empadão de frango (kg). - Marca: PAN.DA LIA kg 60,00  0,0000 31,80    1.908,00145 Torta assada salgada - tipo empadão de palmito (kg). - Marca:PAN. DA LIA kg 60,00  0,0000 28,90    1.734,00146 Bolinha - de queijo e presunto (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 80,00  0,0000 28,70    2.296,00147 Pastelzinho  assado - diversos  sabores (frango, carne, presunto equeijo) (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 80,00  0,0000 26,40    2.112,00148 Canapé - folhado (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 80,00  0,0000 40,90    3.272,00149 Bolo recheado - tipo marta rocha (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 100,00  0,0000 27,90    2.790,00150 Bolo recheado - tipo 4 leites (kg). - Marca: PAN. DA LIA kg 100,00  0,0000 27,90    2.790,00153 Pão, tipo francês, peso aproximado da unidade 50 gramas. Devepossuir data de fabricação e validade. A embalagem deve estar deacordo com a legislação vigente. - Marca: PAN. DA LIA kg 2.000,00  0,0000 6,30    12.600,00156 Pão Integral tipo cassetinho - sendo  cada  unidade deaproximadamente 50 gr. - Marca: PAN. DA LIA kg 1.000,00  0,0000 11,80    11.800,00Total do Fornecedor: 102.317,00FILIPINI & CIA LTDA     (2062)1 Abacaxi, selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, emprocesso de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos. -Marca: Pérola UNI 400,00  0,0000 4,30    1.720,004 Laranja lima - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio,em processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.- Marca: Lima kg 800,00  0,0000 1,99    1.592,0011 Pêra, selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, emprocesso de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos. -Marca: Pera kg 400,00  0,0000 7,40    2.960,0012 Melão branco doce - selecionada, de primeira qualidade, tamanhomédio, em processo de amadurecimento, sem danos mecânicos efísicos. - Marca: Melão kg 650,00  0,0000 4,75    3.087,5017 Abobrinha, italiana de 1ª qualidade, fresca, bem formada. Livre deamassados. Tamanho pequeno, aproximadamente 15 cm, corverde característica. - Marca: Abobrinha kg 200,00  0,0000 2,80    560,00Bom Jesus,   9   de  Janeiro   de   2020. ----------------------------------------------------------------------Rafael Calza - Prefeito Municipal
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FILIPINI & CIA LTDA     (2062)18 Chuchu - selecionado de primeira qualidade, tamanho médio,apresentado grau de maturação adequado ao consumo, sem danosmecânicos. - Marca: chuchu kg 230,00  0,0000 2,40    552,0024 Batata doce - selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio,lavada, sem brotação, cor uniforme e sem danos mecânicos,entregue em caixa plástica limpa. Incluso logística local. - Marca:Batata kg 200,00  0,0000 2,55    510,0033 Louro Folha - Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionada em embalagem de 100 gramas. - Marca: Daju Pct 50,00  0,0000 2,50    125,0048 Emustab - Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionado em embalagem de 200 gramas. - Marca: Emustab UNI 10,00  0,0000 7,00    70,0049 Erva mate - Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionado em embalagem de 1 KG. - Marca: Cerutti UNI 100,00  0,0000 6,80    680,0052 Pirulito - Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagemdeve estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado emembalagem com 50 unidades. - Marca: Miguelito UNI 300,00  0,0000 3,80    1.140,0053 Bombom - Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionado em embalagem de 1 KG. - Marca: Amor Carioca UNI 150,00  0,0000 24,90    3.735,0069 Farinha de Rosca - Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionado em embalagem de 500 gramas. - Marca: Kipao Pct 30,00  0,0000 3,30    99,0077 Goiabada - Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionado em embalagem de 500 gramas. - Marca: Predileta UNI 30,00  0,0000 2,65    79,5092 Leite em pó integral - instantâneo fortificado com vitaminas: C,A,D,E - Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagem deveestar de acordo com a legislação vigente. Embalagem de alumíniode 800 gr. - Marca: Poli Pct 100,00  0,0000 17,90    1.790,0096 Iogurte de polpa de frutas integral - tipo 1 de bandejas sabormorango. Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente. .Embalagem com 6 unidades. - Marca: Tirol BAND 260,00  0,0000 4,00    1.040,0098 Iogurte de polpa de fruta integral -  tipo  1, sabor morango e coco.Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagem deveestar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado emembalagem de 900 ml. - Marca: Unibaby UNI 1.900,00  0,0000 3,10    5.890,00111 Salsicha de frango - resfriada. Deve possuir data de fabricação evalidade. A embalagem deve estar de acordo com a legislaçãovigente. Acondicionado em embalagem de 500 gramas. - Marca:Pena Branca UNI 300,00  0,0000 6,50    1.950,00114 Fígado bovino resfriado - resfriada. Deve possuir data defabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo com alegislação vigente. Acondicionado em embalagem de 1 kg. - Marca:Sabadini kg 50,00  0,0000 8,20    410,00Total do Fornecedor: 27.990,00Bom Jesus,   9   de  Janeiro   de   2020. ----------------------------------------------------------------------Rafael Calza - Prefeito Municipal
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LUCAS MARMENTINI 09122812946     (4599)5 Maçã fuji, selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, emprocesso de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos. -Marca: REAL kg 1.800,00  0,0000 3,50    6.300,007 Manga rosa, selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio,em processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.- Marca: REAL kg 950,00  0,0000 3,90    3.705,009 Melancia, selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio, emprocesso de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos. -Marca: REAL kg 3.400,00  0,0000 1,80    6.120,0014 Cenoura, selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio,apresentando grau de maturação adequado ao consumo, semdanos mecânicos. - Marca: REAL kg 480,00  0,0000 2,55    1.224,0016 Brócolis, de cor verde escura, íntegros e sem escurecimentos.Fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, pragas,doenças, machucados e manchas. Estar em perfeitas condições deconservação e maturação. Tamanho e coloração uniformes. -Marca: REAL kg 330,00  0,0000 7,50    2.475,0022 Alface - crespa, lisa ou americana, bem formada e crescida. Limpae fresca. Sem danos mecânicos, entregue em caixa plástica limpa.Incluso logística local. - Marca: REAL UNI 300,00  0,0000 2,49    747,0026 Cebola branca, selecionada, de primeira qualidade, tamanhomédio, apresentando grau de maturação adequado ao consumo,sem danos mecânicos. - Marca: REAL kg 1.800,00  0,0000 3,20    5.760,0028 Alho, selecionado, de primeira qualidade, tamanho médio, emprocesso de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.Acondicionado em embalagem de 100 gramas. - Marca: REAL Pct 350,00  0,0000 3,50    1.225,00124 Bolo salgado - de presunto e queijo (kg). - Marca: SUPER PÃO kg 100,00  0,0000 17,90    1.790,00142 Croquete - de carne (kg). - Marca: SUPER PÃO kg 80,00  0,0000 32,90    2.632,00151 Cuca recheada - sabores diversos (kg). - Marca: SUPER PÃO kg 100,00  0,0000 15,30    1.530,00152 Cuca Simples: características gerais: com sabor e cor própria, feitaa base de farinha de trigo de primeira qualidade. Ingredientes:farinha de trigo, açúcar, ovos, água, manteiga, sal e fermento. Pesoaproximadamente 550g. Acondicionada em embalagenstransparente, fechada, rotulada com data de fabricação e validade,bem como as informações nutricionais do produto. - Marca: SUPERPÃO UNI 730,00  0,0000 5,20    3.796,00

154 Pão sovado caseirinho - pesando 70 gramas a unidade, tamanhouniforme, fabricado no dia da entrega. Deve possuir data defabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo com alegislação vigente. - Marca: SUPER PÃO kg 1.000,00  0,0000 5,50    5.500,00155 Pão sovado tipo sanduiche e/ou cachorro quente - fresco (feito nomesmo dia) embalados em pacote de 10 unidades, contendo peso,data da embalagem, prazo de validade. A embalagem deve estarde acordo com a legislação vigente. - Marca: SUPER PÃO kg 700,00  0,0000 5,90    4.130,00Total do Fornecedor: 46.934,00NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     (3842)40 Caldo de galinha - com 12 cubos. Deve possuir data de fabricaçãoe validade. A embalagem deve estar de acordo com a legislaçãovigente. Acondicionado em embalagem de 126 gramas. - Marca:apti UNI 20,00  0,0000 2,50    50,00Bom Jesus,   9   de  Janeiro   de   2020. ----------------------------------------------------------------------Rafael Calza - Prefeito Municipal
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NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     (3842)41 Coco ralado - não acrescido  de  açúcar, Deve possuir data defabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo com alegislação vigente. Acondicionado em embalagem de100 gramas. -Marca: daju Pct 30,00  0,0000 2,70    81,0044 Gelatina em pó - diversos sabores. Deve possuir data de fabricaçãoe validade. A embalagem deve estar de acordo com a legislaçãovigente. Acondicionado em embalagem de 85 gramas. - Marca: apti UNI 100,00  0,0000 0,90    90,0050 Refrigerantes 2 lts - Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar - Marca: tambys UNI 300,00  0,0000 3,70    1.110,0051 Cacau em pó - sem açúcar. Deve possuir data de fabricação evalidade. A embalagem deve estar de acordo com a legislaçãovigente. Acondicionado em embalagem de 200 gramas. - Marca:nutri sc UNI 20,00  0,0000 6,00    120,0054 Extrato de tomate - Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionado em embalagem de 840 gramas. - Marca: ole UNI 80,00  0,0000 6,23    498,4058 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. - Marca: daju Pct 200,00  0,0000 4,50    900,0061 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 deveestar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado emembalagem de 5 kg. - Marca: sao roque Pct 360,00  0,0000 12,00    4.320,0062 Feijão preto tipo 1, Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionado em embalagem de 1 kg. - Marca: rei da mesa Pct 350,00  0,0000 3,40    1.190,0064 Farinha de milho amarela, fina, enriquecida com ferro e ácido fólico.Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagem deveestar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado emembalagem de 1 kg. - Marca: monte claro Pct 280,00  0,0000 1,60    448,0068 Farinha de milho Biju - Deve possuir data de fabricação e validade.A embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionado em embalagem de 500 gramas. - Marca: monteclaro UNI 20,00  0,0000 2,45    49,0070 Sal refinado Iodado.  Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionado em embalagem de 1kg. - Marca: salsul Pct 160,00  0,0000 1,00    160,0071 Ovos vermelhos de galinha, inspecionado, casca lisa e intacta,protegidos por bandejas tipo gavetas. Deve possuir data devalidade. A embalagem deve estar de acordo com a legislaçãovigente. - Marca: carminati DUZ 700,00  0,0000 4,20    2.940,0075 Doce de fruta em pasta, nos sabores, uva, goiaba, morango, figo,aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares ao mesmo e deverá serisento de ranço e outras características indesejáveis. Deve possuirdata de fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordocom a legislação vigente. Acondicionado em embalagem de 400gramas. - Marca: difruti UNI 330,00  0,0000 2,70    891,00
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NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     (3842)81 Biscoito doce tipo Maria, de primeira qualidade, devendoapresentar por porção 30g: fibra alimentar acima de 0,5 gramas,sódio abaixo de 150mg, isenta de gordura trans.  Deve possuir datade fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo coma legislação vigente. Acondicionado em embalagem de 335 a 400gramas. - Marca: vitoria Pct 330,00  0,0000 2,80    924,0082 Biscoito de Maisena - de primeira qualidade, devendo apresentarpor porção 30g: fibra alimentar acima de 0,5 gramas, sódio abaixode 150 mg, isenta de gordura trans. Deve possuir data defabricação. A embalagem deve estar de acordo com a legislaçãovigente. Acondicionado em embalagem de 335 a 400 gramas. -Marca: luam Pct 330,00  0,0000 3,10    1.023,0084 Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate, de primeiraqualidade, devendo apresentar por porção 30g: fibra alimentaracima de 0,5 gramas, sódio abaixo de 150mg, isenta de gorduratrans. Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagemdeve estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado emembalagem de 335 a 400 gramas. - Marca: luam Pct 350,00  0,0000 3,00    1.050,0087 Biscoito salgado integral, de primeira qualidade, devendoapresentar por porção 30g: fibra alimentar acima de 1,2 gramas,sódio abaixo de 250mg, isenta de gordura trans. Deve possuir datade fabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo coma legislação vigente, apresentando - se íntegra e o produto comsabor e odor agradável. Acondicionado em embalagem de 335 a400 gramas. - Marca: germani Pct 350,00  0,0000 4,00    1.400,00

91 Macarrão tipo parafuso, nos ingredientes deve conter apenassêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos ecorantes naturais. Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionado em embalagem de 500 gramas. - Marca: qdelicia PAC 300,00  0,0000 1,68    504,00101 Suco de uva integral - sem adição de açúcares ou água, Devepossuir data de fabricação e validade. A embalagem deve estar deacordo com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem de1,5 litros. - Marca: belavista UNI 10,00  0,0000 12,00    120,00Total do Fornecedor: 17.868,40PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI     (3841)30 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. - Marca: 2809BELA Pct 140,00  0,0000 2,50    350,0031 Cravo da índia. Deve possuir identificação do produto.  Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionada em embalagem de 10 a 15 gramas. - Marca:2723BELA UNI 45,00  0,0000 0,98    44,1032 Canela em rama. Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionada em embalagem de 10 gramas. - Marca: 2719BELA UNI 50,00  0,0000 1,58    79,0034 Erva Doce, Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionado em embalagem entre 20 e 25 gramas. - Marca:2872BELA UNI 40,00  0,0000 2,20    88,0035 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. - Marca: 2787BELA Pct 60,00  0,0000 0,95    57,00Bom Jesus,   9   de  Janeiro   de   2020. ----------------------------------------------------------------------Rafael Calza - Prefeito Municipal
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PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI     (3841)38 Fermento químico em pó, seco, instantâneo composto de amido demilho, piro fosfato, ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato demono-cálcio, hermeticamente fechada. Deve possuir data defabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo com alegislação vigente. Acondicionado em embalagem de 250 gramas. -Marca: 5560APTI UNI 50,00  0,0000 4,20    210,0042 Creme de leite - Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionado em embalagem de 200 gramas. - Marca:2298LATVIDA UNI 40,00  0,0000 1,95    78,0043 Leite condensado - Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionado em embalagem de 200 gramas. - Marca:2476PIRACANJUBA UNI 40,00  0,0000 3,20    128,0045 Pó para pudim - Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente. Empacote de 85 gramas, Acondicionado em embalagem com 5unidades. - Marca: LEO 50GR EMB 100,00  0,0000 1,80    180,0046 Polvilho doce - Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionado em embalagem de 500 gramas. - Marca: BELA UNI 20,00  0,0000 2,03    40,6047 Sagu - Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagemdeve estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado emembalagem de 500 gramas. - Marca: 2242BELA UNI 50,00  0,0000 2,25    112,5059 Achocolatado em pó, com alto teor de ferro, apresentando 4,2 mgem uma porção de 20g, enriquecido com vitaminas B6, B2, B1,B12,  A, ácido fólico. Embalagem de 400 gramas. - Marca:2841LEO Pct 370,00  0,0000 2,28    843,6060 Amido de milho, não deverá apresentar resíduos, bolor, cheiro.Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagem deveestar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado emembalagem de 1 kg. - Marca: 1746BELA Pct 45,00  0,0000 3,20    144,0063 Farinha de Mandioca, torrada. Deve possuir data de fabricação evalidade. A embalagem deve estar de acordo com a legislaçãovigente. Acondicionado em embalagem 1 kg. - Marca: 2034BELA Pct 180,00  0,0000 2,80    504,0065 Farinha de trigo especial, tipo 1, enriquecida com ferro e ácidofólico. Deve possuir data de fabricação e validade. A embalagemdeve estar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado emembalagem de 5kg. - Marca: 2877GARDENIA Pct 140,00  0,0000 9,00    1.260,0066 Milho para pipoca, tipo 1, classe amarela. Deve possuir data defabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo com alegislação vigente. Acondicionada em embalagem de 500 gramas. -Marca: 2650DAJU Pct 230,00  0,0000 1,58    363,4067 Canjica Amarela, tipo 1, Deve possuir data de fabricação evalidade. A embalagem deve estar de acordo com a legislaçãovigente. Acondicionado em embalagem de 500 gramas. - Marca:5591NUTRIMILHO UNI 50,00  0,0000 1,20    60,0072 Farinha Láctea, Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionado em embalagem de 400 gramas. - Marca:MARATA3175 Pct 50,00  0,0000 10,00    500,00
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PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI     (3841)74 Cereal de milho, em flocos, com açúcar. Deve possuir data defabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo com alegislação vigente. Acondicionada em embalagem de 2kg. - Marca:3254GOLD FLAKES Pct 250,00  0,0000 19,00    4.750,0076 Doce de leite em pasta. Deve possuir data de fabricação evalidade. A embalagem deve estar de acordo com a legislaçãovigente. Acondicionado em embalagem de 400 gramas. - Marca:3126DOCITO UNI 130,00  0,0000 2,80    364,0080 Biscoito doce de leite, de primeira qualidade, devendo apresentarpor porção 30g: fibra alimentar acima de 0,5 gramas, sódio abaixode 150mg, isenta de gordura trans. Deve possuir data defabricação e validade.  A embalagem deve estar de acordo com alegislação vigente. Acondicionado em embalagem de 335 a 400gramas. - Marca: 2184PRODASSA Pct 330,00  0,0000 3,00    990,0083 Biscoito doce tipo rosquinha, sabor leite, de primeira qualidade,devendo apresentar por porção 30g: fibra alimentar acima de 0,5gramas, sódio abaixo de 150mg, isenta de gordura trans. Devepossuir data de fabricação e validade. A embalagem deve estar deacordo com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem de335 a 400 gramas. - Marca: 2183PRODASSA Pct 350,00  0,0000 2,85    997,5085 Biscoito doce tipo rosquinha - sabor coco, de primeira qualidade,devendo apresentar por porção 30g: fibra alimentar acima de 0,5gramas, sódio abaixo de 150mg, isenta de gordura trans. Devepossuir data de fabricação e validade. A embalagem deve estar deacordo com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem de335 a 400 gramas. - Marca: PRODASSA Pct 350,00  0,0000 2,85    997,5086 Biscoito salgado tipo cream-cracker, de primeira qualidade,devendo apresentar por porção 30g: fibra alimentar acima de 0,5gramas, sódio abaixo de 250mg, isenta de gordura trans. Devepossuir data de fabricação e validade. A embalagem deve estar deacordo com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem de335 a 400 gramas. - Marca: 2422PRODASSA Pct 300,00  0,0000 3,00    900,0088 Massa de sêmola para sopa tipo cabelo de anjo, a base de ovosDeve possuir data de fabricação e validade. A embalagem deveestar de acordo com a legislação vigente. Acondicionado emembalagem de 500 gramas. - Marca: 2146ROSANE Pct 170,00  0,0000 3,10    527,0093 Leite Integral, sem lactose, sem glúten, enriquecido de vitaminas eminerais. Deve possuir data de fabricação e validade. Aembalagem deve estar de acordo com a legislação vigente.Acondicionado em embalagem de 1 litro. - Marca: 5374LATVIDA LIT 150,00  0,0000 2,95    442,5094 Leite  UHT  Integral, com  3% de gordura, inspecionado.Embalagem Tetra Pack. Deve possuir data de fabricação evalidade. A embalagem deve estar de acordo com a legislaçãovigente. Acondicionado em embalagem em caixa de 12 litros. -Marca: LATVIDA CAX 400,00  0,0000 30,40    12.160,0095 Leite Pasteurizado Integral Homogeneizado - Deve possuir data defabricação e validade. A embalagem deve estar de acordo com alegislação vigente. Acondicionado em embalagem de 1 litro. -Marca: LATVIDA LIT 50,00  0,0000 2,80    140,00Total do Fornecedor: 27.310,70
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SCS COMERCIO LTDA     (3422)56 Vinagre de vinho tinto. Deve possuir identificação do produto,marca do produtor. A embalagem deve estar de acordo com alegislação vigente. Acondicionado em embalagem de 3 litros. -Marca: 4 ES UNI 160,00  0,0000 7,99    1.278,4073 Cereal matinal, sem açúcar - Deve possuir data de fabricação evalidade. A embalagem deve estar de acordo com a legislaçãovigente. Acondicionada em embalagem de 2kg. - Marca: GOLDFLAKES Pct 80,00  0,0000 34,00    2.720,00Total do Fornecedor: 3.998,40Total Geral: 391.269,10
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