MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2014
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
IFSC
Pregão nº 148/2014 - SRP
Processo nº 23292.013195/2014-29
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA,
CNPJ nº 11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros,
Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste ato
representado pela sua Reitora, Sra. MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, RG nº 3945665-0 SSP/SC, CPF 591.649.809-87, realizou no site www.comprasnet.gov.br Pregão Eletrônico para
Registro de Preços e, nos termos da Lei nº 10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13,
8.250/14, Instrução Normativa N° 6, de 25 de julho de 2014, Lei nº 8.666/93 e das demais
normas aplicáveis, em razão da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico de Registro de Preços nº 148/2014, Ata de Julgamento de Preços, divulgada no
Comprasnet e homologada pelo Ordenador de Despesas deste IFSC, RESOLVE registrar os
preços para a aquisição dos produtos, objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte
desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram
classificadas em primeiro lugar no certame acima enumerado.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o IFSC e
as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 148/2014,
cujo objeto é a possível compra de INSUMOS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades
do Câmpus Florianópolis-Continente do IFSC, conforme descrito no Anexo I desta Ata e
ratificado por todas as empresas vencedoras através das declarações anexas.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA
A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (doze), compreendendo o período de
26/02/2015 à 25/02/2016.
Subcláusula Primeira – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o IFSC
não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
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beneficiário do registro preferência de favorecimento em igualdade de condições.
Subcláusula Segunda - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços
ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.
Subcláusula Terceira - A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições
estabelecidas no arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração
Pública Federal, desde que autorizados pelo IFSC.
Subcláusula Primeira - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) a presente Ata de
Registro de Preços é especificado conforme o Anexo I.
Subcláusula Segunda - Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas, quanto
ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.
Subcláusula Terceira - Em cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o constante da
proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a
integram.
CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por
item, a(s) qual(is) terá(ão) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.
Em cada aquisição, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no edital
do pregão eletrônico que originou esta Ata e os quantitativos serão os informados na
Autorização de Fornecimento, conforme Anexo IV do Edital.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
Em todas as aquisições, o pagamento será feito por meio de ordem bancária transmitida ao
Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado
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até 15 (quinze) dias do aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.
Subcláusula Primeira - Para os produtos com entregas diárias e semanais, o IFSC estimará o
consumo mensal e emitirá uma Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento se dará
após as entregas das quantidades previstas na referida autorização.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo,
ou seja, o aceite na respectiva Nota Fiscal correspondente pelo fiscal do contrato.
Subcláusula Primeira - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
Subcláusula Segunda - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou
Nota Fiscal Fatura correspondente.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar
com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato, e das demais cominações legais.
Subcláusula Única - A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do
Pregão que originou esta Ata.
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em
atendimento ao §1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado
qualquer reajuste de preços.
Subcláusula Única - Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a
concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante
consoante o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
I – Pela Administração, quando:
a- a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b- a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua
justificativa;
c- a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
d- em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços;
e- os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f- por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
g- a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
h- no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço
registrado após a publicação.
II- Pelas detentoras, quando:
a- mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços;
b- o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometes a perfeita execução contratual, decorrente de caso
fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;
c- à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas na Lei, caso não aceitas as razões do pedido.
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CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a caso,
pelo Ordenador de Despesas do IFSC.
Subcláusula Primeira - A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.
Subcláusula Segunda - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o IFSC poderá ou
não contratar o objeto deste pregão.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO
Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das
empresas vencedoras.
Esta Ata está vinculada ao Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 148/2014 e
às propostas aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas no
Anexo I desta Ata.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Florianópolis para dirimir quaisquer
questões decorrentes da utilização da presente ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, Lei
8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2015.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
REITORA DO IFSC

OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de Concordância
anexas.
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ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS
Pregão nº 148/2014 - SRP
Processo nº 23292.013195/2014-29
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na
sessão do Pregão.

EMPRESA (1)

AAAB Comércio de Alimentos LTDA – EPP.

ENDEREÇO

Rua Josemar Jose Schmitt s/n, loteamento San Marino, quadra 14, lote 01.
Forquilhas – São José-SC. CEP 88107-460.

CNPJ

20.603.864/0001-05

TELEFONE/FAX

(48) 8463-9666

REPRESENTANTE LEGAL

Anderson Alexandre Bruch

CPF

3595766997

Email

aaab.alimentos@gmail.com

ITEM
6

UNID.
Embalagem

QTD.
100

ESPECIFICAÇÃO
Suco concentrado de pêssego – embalagem 500ml. Suco concentrado

Preço

Preço

Unitário

Total

R$ 7,12

R$ 712,00

R$ 9,35

R$ 935,00

R$ 10,26

R$ 307,80

R$ 22,98

R$ 2.298,00

de pêssego em garrafas de 500ml. Rendimento igual ou superior a 1,5
litros. Na data da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo
de validade do produto.

Prazo de entrega: 7 dias consecutivos. Marca:

Maguary.
12

Unidade

100

Suco integral de uva - Embalagem 500 ml. Suco integral de uva com
coloração intensa, doçura natural, além de possuir alta concentração de
aroma e sabor da fruta. Sem adição de açúcar. Produzido, embalado e
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Em garrafa
de vidro, vedada com tampa plástica de rosca. Na data da entrega não
deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Prazo
de entrega: 7 dias consecutivos. Marca: Salton.

66

Unidade

30

(Bacon fatiado - Embalagem 250g) Corte de carne de suino aderida a
pele da barriga do suino de raça de corte entremeada de carne e e
gordura devidamente preparada em Salmoura com Conservadores:
Nitrato e Nitrito de Sódio, Antioxidante: Eritorbato de Sódio. Processo de
defumação suave. Apresentação em fatias finas e uniformes. Embalagem
à vácuo contendo 250g do produto. Produzido e embalado em
conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente.
Prazo de entrega: 48 horas consecutivas. Marca: Talia.

76

Quilograma

100

(Charque) Produzido a partir de carnes de novilho vacum de primeira,
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também conhecido carne-seca, carne-do-sertão, xergão, chalona, xarqui,
jabá ou paçoca. Produzido e embalado em conformidade com as normas
da legislação sanitária vigente. Prazo de entrega: 48 horas consecutivas.
Marca: CS.
83

Caixa

80

(Quibe pronto congelado) Carne bovina, trigo integral, proteína vegetal,

R$ 13,87

R$ 1.109,60

R$ 8,41

R$ 168,20

R$ 5,78

R$ 115,60

sal, água, condimentos naturais, especiarias. Produzido e embalado em
conformidade

com

as

normas

da

legislação

sanitária

vigente.

Apresentação: embalado em caixa plastificada de 500g contendo
aproximadamente 10 unidades acondicionadas em caixas lacradas. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. Marca de
referência Perdigão ou similar. Prazo de entrega: 48 horas consecutivas.
Marca: Seara.
103

Unidade

20

(Nuggets de frango - Embalagem 250g) Tamanho pequeno, com prazo
de validade indicado na embalagem, constituido de Carne de frango,
proteína vegetal, sal, condimentos naturais, Estabilizante: Tripolifosfato de
Sódio, Realçador de sabor: Glutamato Monossódico, especiarias, soro de
leite, Antioxidante: Eritorbato de Sódio. Cobertura: Farinha de rosca e
amido. Produzido e embalado em conformidade com as normas
estabelecidas pela legislação vigente. Prazo de entrega: 48 horas
consecutivas. Marca: Perdigão.

131

Unidade

20

(Margarina ´Light´ sem sal - Embalagem 500g) Produzida exclusivamente
de gordura vegetal, livre de gorduras trans, sem sal, com percentual de
gorduras (lipídios) inferior a 30%, embaladas em pote limpo, resistente,
atóxico, que garanta a integridade do produto até o consumo, contendo
500g de peso líquido. A embalagem deverá apresentar externamente os
dados de identificação, procedência, quantidade do produto, prazo de
validade e informações nutricionais. Suas condições devem estar de
acordo com a NTA 50 do Decreto Estadual 12.486 de 20/10/78). Validade
mínima de 4 meses a contar do recebimento. Prazo de entrega: 7 dias
consecutivos. Marca: Doriana.

R$ 5.646,20

EMPRESA (2)

ACT Comércio e Serviços Ltda – ME

ENDEREÇO

Servidão Dona Clara, 64 – Forquilhinhas – São José-SC. CEP 88106-530

CNPJ

09.220.115/0001-66

TELEFONE/FAX

(48) 3372-3861

REPRESENTANTE LEGAL

Marcela Braga

CPF
Email
ITEM
9

act.comercial@hotmail.com
UNID.
Unidade

QTD.
800

ESPECIFICAÇÃO
Suco de laranja, 300ml. Pronto para beber. Data de fabricação, data de

Preço

Preço

Unitário

Total

R$ 3,43

R$ 2.744,00

validade e informações nutricionais constantes no rótulo do produto.
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Garrafa contendo 300ml. Na data da entrega não deve ter sido
ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Prazo de entrega: 7
dias consecutivos. Marca: Suq.
67

Quilograma

100

(Calabresa) Linguic?a tipo calabresa (curada ou defumada): preparada

R$ 13,15

R$ 1.315,00

(Presunto tipo Parma fatiado) Pernil sui?no tipo parma cru sem osso. R$ 101,04

R$ 4.041,60

com carnes bovina, sui?na, trituradas ou picadas. Produzida e embalada
em conformidade com as normas estabelecidas pela legislac?a?o
correspondente.

Embalagem:

com

diretrizes

exigidos

pelas

leis,

destacando o nome do produtor, selo do SIF, data de fabricac?a?o e
validade, sendo que a validade na?o podera? ser inferior a 5 meses no
ato da entrega, empacotadas a va?cuo com peso li?quido de 1 a 3 quilos.
Transporte: vei?culo com carroceria fechada, isote?rmico e certificado de
vistoria, concedido pela autoridade sanita?ria. Prazo de entrega: 48 horas
consecutivas. Marca: Frigoneves.
70

Quilograma

40

Segue as tradic?o?es de preparo italiano, pai?s de origem do presunto
cru. Passa por um processo de cura de mais ou menos 12 meses, peri?
odo no qual o produto adquire o sabor, aroma e texturas caracteri?sticos.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislac?a?o
vigente. Prazo de entrega: 48 horas consecutivas. Marca: Vito Balduti,
77

Quilograma

180

(Contra file com osso) Corte de novilho, também conhecido como lombo,

R$ 19,00

R$ 3.420,00

R$ 16,91

R$ 3.382,00

R$ 39,72

R$ 4.766,40

R$ 19,90

R$ 796,00

lombo desossado, filé curto, filé de lombo e filé. É chamado de contrafilé
pois na carcaça do bovino neste corte situa-se contra o filé mignon, ou
seja, estão apenas separados pelas vértebras lombares. Pode ainda ser
chamado de bife angosto ou bife de chorizo (espanhol), faux-filet (francês)
ou striploin (inglês). Peso máximo por peça: 12,5kg. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária
vigente. Prazo de entrega: 48 horas consecutivas. Marca: CCS.
79

Quilograma

200

(Coxão mole de 1ª qualidade - peça de 6kg a 7kg) Corte de novilho.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta
a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em
caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF.
Prazo de entrega: 48 horas consecutivas. Marca: CCS.

80

Quilograma

120

(Coelho) Corte de coelho inteiro, congelado, sem tempero, proveniente de
abate fiscalizado e criatório certificado pelo SIF. Devidamente embalado
em conformidade com as normas da legislação vigente. A unidade deve
pesar em torno de 1000 gramas a 1500 gramas. Prazo de entrega: 48
horas consecutivas. Marca: Real.

82

Quilograma

40

(Filé simples Bovino ou Chuleta de 1ª qualidade) Corte de novilho. Corte
contendo osso em formato de T, Produzido e embalado em conformidade
com as normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em pedaços,
limpo, embalado em saco plástico transparente e atóxico, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do
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registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF.
Prazo de entrega: 48 horas consecutivas. Marca: CCS.
85

Quilograma

20

(Lombo suíno moído) Lombo suíno, de primeira, moído. Produzido,

R$ 26,85

R$ 537,00

R$ 14,90

R$ 596,00

R$ 18,96

R$ 4.740,00

R$ 36,30

R$ 9.075,00

R$ 15,96

R$ 798,00

R$ 18,61

R$ 1.488,80

R$ 10,19

R$ 407,60

R$ 2,99

R$ 1.794,00

R$ 9,08

R$ 1.816,00

embalado e entregue conforme as normas da legislação sanitárias
vigentes. Prazo de entrega: 48 horas consecutivas. Marca: Frigoneves.
86

Quilograma

40

(Mignon suíno - Mignon de Porco) Congelada e embalada a vácuo.
Utilizar plásticos transparentes e atóxicos. Produzido e embalado em
conformidade

com

as

normas

da

legislação

sanitária

vigente.

Embalagem não violada, resistente, que garanta a integridade do produto
até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de
inspeção do SIF. Prazo de entrega: 48 horas consecutivas. Marca:
Frigoneves.
87

Quilograma

250

(Patinho de 1ª qualidade peça pesando de 3kg a 3,5kg) Corte de novilho.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta
a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em
caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF.
Prazo de entrega: 48 horas consecutivas. Marca: CCS.

88

Quilograma

250

(Pernil de cordeiro) Corte do quarto traseiro, da carcaça de um ovino
jovem, também conhecido como perna. A peça deve pesar em torno de
1,8 Kg a 2,5 Kg. Produzido e embalado em conformidade com as normas
da legislação vigente. Prazo de entrega: 48 horas consecutivas. Marca:
Caltez.

90

Quilograma

50

(Pernil suíno desossado) Pernil suíno sem osso, sem tempero. Produzido
e embalado em conformidade com as normas da legislação vigente.
Prazo de entrega: 48 horas consecutivas. Marca: Frigoneves.

92

Quilograma

80

(Tatu) Corte de novilho,também conhecido como lagarto redondo, lagarto
paulista, lagarto branco, posta branca, paulista e tatu. Pode ainda ser
chamado de peceto (espanhol), rond de gîte (francês) ou eye of
rounidadesd (inglês). Produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente. Prazo de entrega: 48 horas
consecutivas. Marca: CCS.

93

Quilograma

40

(Toucinho Suíno) Manta de toucinho suíno crua, sem sal, sem defumação
com baixa camada de gordura. Produzido e embalado em conformidade
com as normas da legislação sanitária vigente. Prazo de entrega: 48 horas
consecutivas. Marca: Frigoneves.

94

Quilograma

600

(Carcaça de frango, congelada) Proveniente da desossa de frango, por
método industrial. Produzidas e embaladas em conformidade com a
legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega:
6 meses. Prazo de entrega: 48 horas consecutivas. Marca: Morgana.

97

Quilograma

200

(Filé de peito de frango, congelado) Peito de frango sem pele e sem osso.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação
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sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
Prazo de entrega: 48 horas consecutivas. Marca: Morgana.
98

Quilograma

40

(Frango cortado a passarinho sem tempero, congelado) Peito, asas,

R$ 10,89

R$ 435,60

R$ 4,79

R$ 4.790,00

R$ 11,90

R$ 1.785,00

R$ 16,99

R$ 1.359,20

R$ 5,94

R$ 118,80

R$ 22,44

R$ 2.692,80

R$ 10,00

R$ 2.000,00

R$ 40,15

R$ 2.007,50

R$ 18,90

R$ 1.512,00

dorso, coxas e sobrecoxas de frango sem tempero. Produzidos em
conformidades com as normas da legislação sanitária vigente. Validade
mínima a contar da data de entrega: 6 meses. Prazo de entrega: 48 horas
consecutivas. Marca: Morgana.
99

Quilograma

1000

(Frango inteiro, congelado) Frango inteiro com miúdos, sem tempero
pesando entre 1,9 e 2,5kg. Produzidos e embalados de acordo com as
normas da legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data
de entrega: 6 meses. Prazo de entrega: 48 horas consecutivas. Marca:
Morgana.

100

Quilograma

150

(Galeto, congelado) Galeto inteiro, galeto, sem miúdos, pesando entre 600
e 800g. Produzidos e embalados em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega:
6 meses. Prazo de entrega: 48 horas consecutivas. Marca: Morgana.

101

Quilograma

80

(Marreco, congelado) Marreco congelado apresentado inteiro, com
miúdos (coração, figado e moela), sem pés e sem cabeça, com peso
aproximado de 1,90quilos a 2,50 quilos. Produzido e embalado em
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Validade
mínima a contar da data de entrega: 6 meses. Prazo de entrega: 48 horas
consecutivas. Marca: Vila Germânica.

102

Quilograma

20

(Moela de galinha, congelada) Moela de galinha congelada, apresentado
em bandejas. Produzido e embalado em conformidade com as normas
da legislação sanitárias vigentes. Marca de referência: Sadia, Perdigão ou
Seara. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses. Prazo de
entrega: 48 horas consecutivas. Marca: Morgana.

104

Quilograma

120

(Pato Gordo, congelado) Em peças inteiras, sem pés e sem cabeça,
porém com miúdos, o pato produzido com o mais completo controle de
qualidade. Produzido e embalados em conformidade com as normas da
legislação

sanitária

vigente.

Marca

referência

de

qualidade:

Vila

Germania. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses. Prazo
de entrega: 48 horas consecutivas. Marca: Vila Germânica.
105

Quilograma

200

(Peito de Frango, congelado) Peito de frango com pele e osso. Produzido
e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária
vigente. Embalagens contendo 1 quilo do produto. Validade mínima a
contar da data de entrega: 6 meses. Prazo de entrega: 48 horas
consecutivas. Marca: Morgana.

106

Quilograma

50

(Peito de Pato - 480g) Corte unilateral sem osso do peito do pato gordo,
com pele, pesando em média 480g. Produzido e embalados em
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Validade
mínima a contar da data de entrega: 6 meses. Prazo de entrega: 48 horas
consecutivas. Marca: Vila Germânica.

107

Quilograma

80

(Peru, congelado) Peru congelado temperado que venha com hand
clamp (prendedor de pernas para melhor apresentação), também com
termômetro que avisa quando está pronto, e com miúdos embalados em
seu interior. Cada Peru deve pesar de 5Kg a 6Kg.Devidamente produzidos
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e embalados em conformidade com as normas da legislação sanitárias
vigentes. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses. Prazo de
entrega: 48 horas consecutivas. Marca: Perdigão.
108

Quilograma

60

(Sobrecoxa

de

conformidade

frango

com

as

congelado)
normas

da

Produzido

e

legislação

embalado

sanitária

em

R$ 8,76

R$ 525,60

R$ 30,66

R$ 2.452,80

R$ 31,00

R$ 1.550,00

R$ 18,84

R$ 15.072,00

R$ 24,97

R$ 1.498,20

R$ 27,94

R$ 16.764,00

R$ 22,00

R$ 1.760,00

vigente.

Embalagem contendo 1 quilo do produto. Validade mínima a contar da
data de entrega: 6 meses. Prazo de entrega: 48 horas consecutivas.
Marca: Morgana.
109

Quilograma

80

(Codorna, congelada) Codorna de cativeiro alimentadas com cereais,
milho e farelo de soja para garantir uma carne saborosa, macia e
suculenta. Devidamente congelada por processos industriais, em caixas
de 1 kg. Produzidas e embaladas em conformidade com a legislação
sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
Prazo de entrega: 48 horas consecutivas. Marca: Perdigão.

111

Quilograma

50

(Coxa-sobrecoxa de pato, congelada - Caixa com 2 unidades) Produto
proveniente do destrinche do pato gordo, embalado individualmente em
embalagem plástica, acondicionado de dois a dois em caixas de papelão
impermeabilizadas. Produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data
de entrega: 6 meses. Cada caixa contendo duas unidades. Prazo de
entrega: 48 horas consecutivas. Marca: Vila Germânica.

112

Quilograma

800

(Anchova, suja, inteira) Peixe in natura, espécie: anchova. Apresentação:
unidades de peixe com peso entre 0,8 até 1kg, fresco, íntegro (sem
rasgos, cortes ou furos), sujo (com vísceras e escamas), olhos brilhantes e
de aspecto vivo, guelras em vermelho vivo. Carne rígida e firme (se
submetida a pressão leve com o dedo, este não pode afundar). Sem odor
de amoníaco. Escamas brilhantes e firmes. Fornecido sob uma camada
de gelo fundente, na proporção de 1kg de gelo a cada 2kg de pescado.
Temperatura interna no ato da recepção de até 4ºC. Embalado em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Prazo de entrega: 48
horas consecutivas. Marca: Anchova.

113

Quilograma

60

(Cação anjo, em postas fresco) Peixe, espécie: cação anjo. Apresentação:
em postas, sem manchas, parasitas ou fungos. Cada posta deve
apresentar

o

peso

individualmente.

Embalado

e

entregue

em

conformidade com a legislação sanitária vigente. Prazo de entrega: 48
horas consecutivas. Marca: Leardini.
120

Quilograma

600

(Linguado, sujo, inteiro) Peixe in natura, espécie: linguado branco.
Apresentação: unidades de peixe com peso entre 0,6 até 1,1kg, fresco,
inteiro, íntegro (sem rasgos, cortes ou furos), sem vísceras, olhos
brilhantes e de aspecto vivo, guelras em vermelho vivo. Coloração: barriga
branca, costas cinza-amarronzadas. Carne rígida e firme (se submetida a
pressão leve com o dedo, este não pode afundar). Sem odor de
amoníaco. Escamas brilhantes e firmes. Fornecido sob uma camada de
gelo fundente, na proporção de 1kg de gelo a cada 2kg de pescado.
Temperatura interna no ato da recepção até 4ºC. Embalado e entregue
em conformidade com a legislação sanitária vigente. Prazo de entrega: 48
horas consecutivas. Marca: Linguado.

121

Quilograma

80

(Lula suja, fresca) Molusco in natura, espécie: lula brasileira. Tamanho:
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médio (aproximadamente 20cm). Apresentação: inteiro, íntegro (sem
furos ou rasgos), sem manchas na coloração. Carne firme e brilhante.
Sem odor de amoníaco. Fornecido sob uma camada de gelo fundente, na
proporção de 1kg de gelo a cada 2kg de pescado. Temperatura interna
no ato da recepção até 4ºC. Embalado e entregue em conformidade com
a legislação sanitária vigente. Prazo de entrega: 48 horas consecutivas.
Marca: Leardini.
122

Quilograma

40

(Lula limpa, congelada) Molusco in natura, espécie: lula brasileira.

R$ 27,60

R$ 1.104,00

R$ 22,13

R$ 4.426,00

R$ 6,45

R$ 645,00

R$ 8,02

R$ 16.040,00

R$ 7,03

R$ 703,00

Tamanho: médio (aproximadamente 20cm). Apresentação: inteiro, íntegro
(sem furos ou rasgos),sem manchas na coloração, sem tinta e vísceras,
pode ter tentáculos. Carne firme e brilhante. Sem odor de amoníaco.
Fornecido em pacotes de 1kg. Não pode apresentar sinais de
recongelamento. Embalado e entregue em conformidade com a
legislação sanitária vigente.

Prazo de entrega: 48 horas consecutivas.

Marca: Leardini.
127

Quilograma

200

(Pargo, sujo, inteiro) Peixe in natura, espécie: pargo. Apresentação:
unidades de peixe com peso entre 0,8 e 1,2kg, fresco, íntegro (sem rasgos,
cortes ou furos), sujo (com vísceras e escamas), olhos brilhantes e de
aspecto vivo, guelras em vermelho vivo. Carne rígida e firme (se
submetida a pressão leve com o dedo, este não pode afundar). Sem odor
de amoníaco. Escamas brilhantes e firmes. Fornecido sob uma camada
de gelo fundente, na proporção de 1kg de gelo a cada 2kg de pescado.
Temperatura interna no ato da recepção até 4ºC. Embalado em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Prazo de entrega: 48
horas consecutivas. Marca: Pargo.

137

Unidade

100

(Adoçante em pó de aspartame Caixas com 50 sachês de 0,8g) Adoçante
dietético em pó, em sachês, à base de aspartame, acondicionado em
caixa lacrada, limpa, resistente, atóxica, contendo 50 sachês não-violados,
resistentes, contendo aproximadamente 0,8g cada. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade
do produto, prazo de validade de pelo menos 2 anos a cada recebimento
e informações nutricionais. Suas condições devem estar de acordo com a
portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 83(Decreto 12.486/78). Prazo de
entrega: 7 dias consecutivos. Marca: Lowçucar.

142

Embalagem

2000

(Azeite de oliva - Embalagem 500ml) Extra virgem, não-refinado, sem
misturas, prensado a frio, com teor de acidez menor do que 1%,
embalado em garrafa de vidro ou lata (folha de flandres) não-amassada,
resistente, que garanta a integridade do produto até o consumo,
contendo 500ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, quantidade do produto, prazo de validade de
pelo menos 1 ano a cada recebimento e informações nutricionais. Prazo
de entrega: 7 dias consecutivos. Marca: Molino.

143

Embalagem

100

(Óleo de canola - Embalagem 900ml) Refinado, embalado em garrafas
plásticas tipo pet, não amassadas, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o consumo, contendo 900ml. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
quantidade do produto, prazo de validade e informações nutricionais.
Validade mínima 6 meses a contar da data de recebimento. Prazo de
entrega: 7 dias consecutivos. Marca: Cocamar.
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145

Unidade

200

(Óleo de milho - Embalagem 900ml) Refinado, embalado em garrafas

R$ 6,12

R$ 1.224,00

R$ 70,30

R$ 4.218,00

R$ 3,00

R$ 3.000,00

plásticas tipo pet, não amassadas, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o consumo, contendo 900ml. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
quantidade do produto e informações nutricionais. Validade mínima 6
meses a contar da data de recebimento. Prazo de entrega: 7 dias
consecutivos. Marca: Cocamar.
146

Unidade

60

(Óleo de soja - Embalagem 18l) Refinado, tendo sofrido processo
tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação,
frigorificação ou não e desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro,
sabor e cor peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras
características indesejáveis. Na rotulagem deverá apresentar

as

indicações correspondentes à classificação e designação refinado.
Embalado em latas contendo 18l do produto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, quantidade do
produto, prazo de validade e informações nutricionais. Validade mínima 6
meses a contar da data de recebimento. Prazo de entrega: 7 dias
consecutivos. Marca: Cocamar.
147

Unidade

1000

(Óleo de soja não transgênico - Embalagem 900ml) Refinado, tendo
sofrido

processo

tecnológico

adequado

como

degomagem,

neutralização, clarificação, frigorificação ou não e desodorização. Deverá
apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá estar isento
de ranço e de outras características indesejáveis. Na rotulagem deverá
apresentar as indicações correspondentes à classificação, designação
refinado e a designação de alimento não-transgênico. Deve ser embalado
em garrafas plásticas tipo pet, não amassadas, resistentes, que garantam
a integridade do produto até o consumo, com capacidade de 900ml. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, quantidade do produto, prazo de validade e informações
nutricionais. Validade mínima 6 meses a contar da data de recebimento.
Prazo de entrega: 7 dias consecutivos. Marca: Cocamar.
R$ 129.400,90

EMPRESA (3)

Hercílio Correa Rodrigues – ME

ENDEREÇO

Rua Pedro André Hermes, 517, Nª Sra. do Rosário – São José-SC. CEP
88110-660

CNPJ

76.864.677/0001-30

TELEFONE/FAX

(48) 3246-0328 / (48) 8422-0302

REPRESENTANTE LEGAL

André Corrêa Rodrigues

CPF
Email
ITEM
2

mercadoandre@yahoo.com.br
UNID.
Garrafa

QTD.
160

ESPECIFICAÇÃO
Suco concentrado de caju – 500ml. Em garrafas de 500ml. Rendimento

Preço

Preço

Unitário

Total

R$ 4,21

R$ 673,60

igual ou superior a 4 litros. Na data da entrega não deve ter sido
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ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Prazo de entrega: 7
dias consecutivos. Marca: Bela Ischia.
4

Garrafa

80

Suco concentrado de manga - Embalagem 500ml. Suco concentrado de

R$ 6,47

R$ 517,60

R$ 6,57

R$ 1.314,00

R$ 4,37

R$ 1.311,00

R$ 2,37

R$ 711,00

R$ 3,05

R$ 457,50

R$ 41,21

R$ 123,63

R$ 21,74

R$ 260,88

R$ 21,74

R$ 260,88

R$ 24,52

R$ 147,12

R$ 32,60

R$ 652,00

R$ 94,90

R$ 2.277,60

manga em garrafas de 500ml. Rendimento igual ou superior a 1,5 litros.
Na data da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de
validade do produto. Prazo de entrega: 7 dias consecutivos. Marca: Bela
Ischia.
5

Garrafa

200

Suco concentrado de maracujá - Embalagem 500ml. Suco concentrado
de maracujá em garrafas de 500ml. Rendimento igual ou superior a 4,5
litros. Na data da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo
de validade do produto.

Prazo de entrega: 7 dias consecutivos. Marca:

Bela Ischia.
8

Garrafa

300

Suco de laranja - Embalagem 1l. Pronto para beber. Data de fabricação,
data de validade e informações nutricionais constantes no rótulo do
produto. Embalado em caixas do tipo "tetrapak" ou em garrafa de vidro,
contendo 1000ml. Na data da entrega não deve ter sido ultrapassado 10%
do tempo de validade do produto. Prazo de entrega: 7 dias consecutivos.
Marca: Bela Ischia.

16

Lata

300

Cerveja pilsen, em lata – 350ml. Cerveja clara, nacional. Embalagem de
alumínio, contendo 350ml. Na data da entrega não deve ter sido
ultrapassado 10% do tempo de validade do produto.

Prazo de entrega:

10 dias consecutivos. Marca: Bavaria.
17

Garrafa

150

Cerveja preta, tipo "malzbier" – 355 ml. Cerveja preta do tipo "malzbier",
nacional. Embalagem de vidro, contendo 355 ml. Na data da entrega não
deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Prazo
de entrega: 10 dias consecutivos. Marca: Nova Schin.

21

Garrafa

3

Bitter, garrafa 900ml. Bebida alcoólica preparada por mistura amarga
bitter, a base de quinino, açúcar, extratos vegetais naturais e corante
natural. Em garrafa de vidro, contendo 900ml. Na data da entrega não
deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Prazo
de entrega: 10 dias consecutivos. Marca: Campari.

31

Garrafa

12

Rum branco, nacional – 1l. Bebida alcoólica obtida do melaço da cana.
Garrafa de vidro contendo 1l. Prazo de entrega: 10 dias consecutivos.
Marca: Montilla.

32

Garrafa

12

Rum carta ouro, nacional – 1000mL. Bebida alcoólica produzida com
destilado de cana, retificado e envelhecido em barris de carvalho. Garrafa
de vidro contendo 1000 ml. Prazo de entrega: 10 dias consecutivos.
Marca: Montilla.

36

Garrafa

6

Vermut branco, seco – 900ml. Aperitivo vermut, branco, seco. Garrafa de
vidro contendo aproximadamente 900ml.

Prazo de entrega: 10 dias

consecutivos. Marca: Martini.
38

Garrafa

20

Vodka – 1l. Vodka tri-destilada. Garrafa de vidro contendo 1000ml. Prazo
de entrega: 10 dias consecutivos. Marca: Orloff.

43

Garrafa

24

Whisky importado – 1 l. Whisky importado, feito exclusivamente na
Escócia. Garrafa de vidro contendo 1000ml. Envelhecido 8 anos em barris
de carvalho. Marca de referência de qualidade: Johnnie Walker Red Label.
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Prazo de entrega: 15 dias consecutivos. Marca: Johnnie Walker Red Label.
44

Garrafa

48

Whisky nacional – 1 l. Whisky nacional, feito exclusivamente de maltes
importados da Escócia. Garrafa de vidro contendo 1000 ml.

R$ 30,69

R$ 1.473,12

R$ 21,97

R$ 131,82

R$ 32,55

R$ 97,65

R$ 35,20

R$ 211,20

R$ 33,93

R$ 101,79

R$ 25,36

R$ 152,16

R$ 38,11

R$ 114,33

R$ 40,00

R$ 800,00

R$ 5,46

R$ 273,00

R$ 5,34

R$ 640,80

R$ 4,45

R$ 2.225,00

Marca de

referência de qualidade: Natu Nobilis. Prazo de entrega: 10 dias
consecutivos. Marca: Natu Nobilis.
49

Garrafa

6

Licor de cacau – 720 ml. Bebida alcoólica licorosa a base de cacau.
Garrafa de vidro contendo 720 ml. Na data da entrega não deve ter sido
ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Prazo de entrega: 10
dias consecutivos. Marca: Chiamulera.

50

Garrafa

3

Licor de café – 720 ml. Bebida alcoólica licorosa a base de café. Garrafa
de vidro contendo 720 ml. Na data da entrega não deve ter sido
ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Prazo de entrega: 10
dias consecutivos. Marca: Chiamulera.

52

Garrafa

6

Licor de cassis – 720 ml. Bebida alcoólica licorosa a base de cassis.
Garrafa de vidro contendo 720 ml. Na data da entrega não deve ter sido
ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Prazo de entrega: 10
dias consecutivos. Marca: Chiamulera.

55

Garrafa

3

Licor de chocolate – 720 ml. Bebida alcoólica licorosa a base de
chocolate. Garrafa de vidro contendo 720 ml. Na data da entrega não
deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Prazo
de entrega: 10 dias consecutivos. Marca: Chiamulera.

60

Garrafa

6

Licor de menta – 720 ml. Bebida alcoólica licorosa a base de menta.
Garrafa de vidro contendo 720 ml. Na data da entrega não deve ter sido
ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Prazo de entrega: 10
dias consecutivos. Marca: Chiamulera.

61

Garrafa

3

Licor de pêssego. Garrafa de vidro contendo 720 ml. Na data da entrega
não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto.
Prazo de entrega: 10 dias consecutivos. Marca: Chiamulera.

72

Quilograma

20

(Salame italiano) Salame tipo italiano, fatiado finamente, em embalagem
a vácuo, prazo de validade indicado na embalagem. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária
vigente. Prazo de entrega: 48 horas consecutivas. Marca: Cr da Fazenda.

95

Quilograma

50

(Coxa de frango com osso, congelada) Produzido e embalado em
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Validade
mínima a contar da data de entrega: 6 meses. Prazo de entrega: 48 horas
consecutivas. Marca: Macedo.

96

Quilograma

120

(Coxa e sobrecoxa de frango com osso, congelada) Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária
vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses. Prazo de
entrega: 48 horas consecutivas. Marca: Macedo.

130

Unidade

500

(Gordura vegetal hidrogenada - Embalagem 500g) Para forno e fogão,
macia, homogênea, cremosa, em embalagem resistente, que garanta a
integridade do produto até o consumo, contendo 500g de peso líquido. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, quantidade do produto, prazo de validade de pelo menos 1
ano a cada recebimento e informações nutricionais. Prazo de entrega: 7
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dias consecutivos. Marca: Primor.
132

Unidade

20

(Margarina com sal - Embalagem 500g) Produto que se apresenta sob

R$ 3,49

R$ 69,80

forma de emulsão plástica ou fluída contendo obrigatoriamente os
ingredientes óleos e/ou gorduras comestíveis e água, devendo conter no
mínimo 65% de lipídios. Com sal. Para uso culinário, embaladas em pote
limpo, resistente, atóxico, que garanta a integridade do produto até o
consumo, contendo 500g de peso líquido. A embalagem deverá
apresentar externamente os dados de identificação, procedência,
quantidade do produto, prazo de validade de pelo menos 4 meses a partir
do recebimento e informações nutricionais. Suas condições devem estar
de acordo com a NTA 50 do Decreto Estadual 12.486 de 20/10/78). Deve
estar em consonância com os níveis toleráveis na matéria-prima
empregada, estabelecidos pela legislação específica, no que tange a
resíduos de pesticidas, contaminantes inorgânicos e microbiológicos.
Marca referência de qualidade: Qualy ou Doriana Culinária. Prazo de
entrega: 7 dias consecutivos. Marca: Delicia.
R$ 14.997,48

EMPRESA (4)

L & E COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP

ENDEREÇO

R. Edgar Linhares, 770 – Nova Esperança. CEP 88336-210 – Balneário
Camboriú-SC.

CNPJ

06.915.456/0001-68

TELEFONE/FAX

(47) 3360-8485

REPRESENTANTE LEGAL

Ricardo Luiz Alves

CPF

040.202.799-00

Email

comercioatacadista.le@gmail.com

ITEM
68

UNID.
Quilograma

QTD.
50

ESPECIFICAÇÃO
(Paio) Carne sui?na, carne mecanicamente separada de ave, toucinho,

Preço

Preço

Unitário

Total

R$ 22,50

R$ 1.125,00

R$ 10,16

R$ 203,20

R$ 13,92

R$ 278,40

sal, Estabilizante: Tripolifosfato de Sódio, Conservadores: Nitratos e
Nitritos de Sódio, ac?u?car, especiarias, Antioxidante: Eritorbato de So?
dio, corante natural e condimento natural.Produzida e embalada em
conformidade com as normas estabelecidas pela legislac?a?o vigente.
Prazo de entrega: 48 horas consecutivas. Marca: King Alimentos.
69

Quilograma

20

(Pé de porco salgado) Este produto deve passar por um processo de
salga,

desidratação

e

cura.

Isto

contribui

para

preservar

suas

características, permitindo a comercialização em ambiente seco e
arejado.Deve ser produzido e embalado em conformidade com as
normas estabelecidas pela legislação vigente. Prazo de entrega: 48 horas
consecutivas. Marca: King Alimentos.
71

Quilograma

20

(Rabo de porco salgado) Rabo de suíno com pele. Este produto deve
passar por um processo de salga, desidratação e cura. Isto contribui para
preservar

suas

características,

permitindo

a

comercialização

em

ambiente seco e arejado. Deve ser produzido e embalado em
conformidade as normas estabelecidas pela legislação vigente. Prazo de
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entrega: 48 horas consecutivas. Marca: King Alimentos.
81

Quilograma

40

(Filé duplo bovino de 1ª qualidade) Corte de novilho. Corte contendo osso

R$ 22,50

R$ 900,00

em formato de T, onde de um dos lados a carne existente é do filé
mignon. Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente. Resfriado, em pedaços, limpo, embalado em
saco plástico transparente e atóxico, não violado, resistente, que garanta
a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. Prazo de entrega: 48 horas
consecutivas. Marca: King Alimentos.
R$ 2.506,60

EMPRESA (5)

MOREIRA E ZACHARKO LTDA

ENDEREÇO

R. José Mário de Oliveira, 535 – Loja 03 – Bacacheri, Curitiba-PR. CEP
82520-550.

CNPJ

07.369.995/0001-01

TELEFONE/FAX

(41) 3078-4708

REPRESENTANTE LEGAL

Beatriz Aparecida Moreira

CPF

018.922.919-59

Email

zachlimp@yahoo.com.br

ITEM
141

UNID.

QTD.

Unidade

100

ESPECIFICAÇÃO
(Adoçante em pó de stevia em caixa com 50 sachês de 1 g) Adoçante

Preço

Preço

Unitário

Total

R$ 13,27

R$ 1.327,00

dietético em pó à base de esteviosídeo puro, acondicionado em sachês
contendo aproximadamente 1 g do produto, sem aspartame, sem
sacarina,sem ciclamato, sem acessulfame-K. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, quantidade do
produto, prazo de validade de pelo menos 2 anos a cada recebimento e
informações nutricionais. Suas condições devem estar de acordo coma
portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA eNTA 83(Decreto 12.486/78). Prazo de
entrega: 7 dias consecutivos. Marca: Lowçucar.
R$ 1.327,00

EMPRESA (6)

R & R MASTER COMERCIAL LTDA ME

ENDEREÇO

Av. Ceniro Luiz Ribeiro Martins, 375, sala 01, Potecas. São José. CEP
88107-479.

CNPJ

19.910.872/0001-15

TELEFONE/FAX

(48) 3372-6245 / (48) 8461-2546

REPRESENTANTE LEGAL

Fernanda Batista

CPF

050.443.419-59

Email

rrmastercomercial@hotmail.com
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ITEM
1

UNID.
Garrafa

QTD.
200

ESPECIFICAÇÃO
Suco concentrado de abacaxi - Embalagem 500ml. Em garrafas de 500ml.

Preço

Preço

Unitário

Total

R$ 5,37

R$ 1.074,00

R$ 5,04

R$ 403,20

R$ 3,84

R$ 768,00

R$ 3,60

R$ 1.800,00

R$ 6,89

R$ 551,20

Rendimento igual ou superior a 1,5 litros. Na data da entrega não deve ter
sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Prazo de
entrega: 7 dias consecutivos. Marca: Maguary.
3

Garrafa

80

Suco concentrado de goiaba – Embalagem 500ml. Suco concentrado de
goiaba em garrafas de 500ml. Rendimento igual ou superior a 1,5 litros.
Na data da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de
validade do produto.

Prazo de entrega: 7 dias consecutivos. Marca:

Maguary.
10

Unidade

200

Suco de maracujá - Embalagem 1l. Pronto para beber. Data de
fabricação, data de validade e informações nutricionais constantes no
rótulo do produto. Embalado em caixas do tipo "tetrapak" ou em garrafa
de vidro, contendo 1000ml. Na data da entrega não deve ter sido
ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Prazo de entrega: 7
dias consecutivos. Marca: Jureia.

11

Unidade

500

Suco de uva - Embalagem 1l. Pronto para beber. Data de fabricação, data
de validade e informações nutricionais constantes no rótulo do produto.
Embalado em caixas do tipo "tetrapak" ou em garrafa de vidro, contendo
1000ml. Na data da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo
de validade do produto.

Prazo de entrega: 7 dias consecutivos. Marca:

Jureia.
144

Embalagem

80

(Óleo de girassol - Embalagem 900ml) Refinado, embalado em garrafas
plásticas tipo pet, não amassadas, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o consumo, contendo 900ml. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
quantidade do produto, prazo de validade e informações nutricionais.
Validade mínima 6 meses a contar da data de recebimento. Prazo de
entrega: 7 dias consecutivos. Marca: Sinha.

R$ 4.596,40

VALOR TOTAL DA ATA

R$ 158.474,58
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