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 16/2015
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
IFSC
Pregão nº 16/2015 - SRP
Processo nº 23292.001945/2015-09
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 16/2015, 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 16/2015, cujo
objeto é a contratação de empresa para possível aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS para
os Campi 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) meses, compreendendo o
período de 10/07/2015 à 09/07/2016.
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 16/2015 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, 10 de Julho 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 16/2015 – SRP
Processo nº 23292.001945/2015-09
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na
sessão do Pregão.
EMPRESA (1)

AAAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

ENDEREÇO

Rua Josemar José Schimitt, Sala 2 – Loteamento San Marino - Quadra 14 –
Forquilhas – São José – SC. CEP: 88.107-460

CNPJ

20.603.864/0001-05

TELEFONE/FAX

(48) 8463-9666 / 9663-2230

REPRESENTANTE LEGAL

ANDERSON ALEXANDRE BRUCH

CPF

035.957.669-97

Email

aaab.alimentos@gmail.com

ITEM

UNID.

QTD.

ESPECIFICAÇÃO

Preço

Preço Total

Unitário
2

Pacote

12

Açúcar orgânico, pacote de 1 kg. Produto de origem vegetal, constituído

R$ 5,50

R$ 66,00

R$ 11,15

R$ 669,00

R$ 15,90

R$ 954,00

fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar, produto de granulação
uniforme, produzido sem nenhum aditivo químico, tanto na fase agrícola como
na industrial. Pode ser encontrado nas versões clara e dourada. Seu
processamento deve seguir princípios internacionais da agricultura orgânica,
sendo certificado por órgãos competentes, odor e sabor próprios do produto,
com ausência de insetos, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de
parasitas e de detritos animais ou vegetais, em embalagem primária plástica
resistente que garanta a integridade do produto até o consumo, reembaladas
em fardos reforçados, contendo 01 (um) quilograma, prazo de validade de 01
(um) ano a cada fornecimento. A data de validade deverá constar da
embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a
embalagem secundária for transparente. Prazo de entrega de 07 dias
consecutivos. Marca: União
3

Unidade

60

Adoçante líquido de aspartame. Adoçante dietético artificial líquido à base de
aspartame, acondicionado em frasco limpo, resistente, atóxico, contendo 65 ml
do produto. 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 de 07 dias consecutivos. Marca: Linea

5

Quilograma

60

Alcachofra in natura. Flores de alcachofra, frescas. Coloração: verde arroxeada.
Não aberta, com muitas pétalas firmes e presas ao fundo, com talos, firme e
brilhosa, pesando em média 200 g. Sem machucados, insetos, ou marcas de
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contusões. Fornecida em conformidade com a legislação vigente. Marca:
Ceasa
21

Pacote

30

Biscoito doce de cacau integral. Biscoito doce de cacau integral, tipo integral.

R$ 6,00

R$ 180,00

R$ 5,97

R$ 238,80

R$ 4,70

R$ 188,00

R$ 8,50

R$ 1.700,00

R$ 7,00

R$ 2.100,00

R$ 1,78

R$ 320,40

R$ 2,94

R$ 147,00

R$ 15,78

R$ 2.367,00

R$ 11,39

R$ 911,20

Produzido, embalado em entregue em conformidade com a legislação
sanitária vigente. Embalagem contendo 200 g do produto. Validade mínima de
6 meses a contar da data de entrega.

Prazo de entrega de 07 dias

consecutivos. Marca: Vitao
22

Pacote

40

Biscoito doce de castanha do pará integral. Biscoito doce de castanha integral,
tipo integral. Produzido, embalado em entregue em conformidade com a
legislação sanitária vigente. Embalagem contendo 200 g do produto. Validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. Marca de referência de
qualidade: Vitao e Jasmine. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos. Marca:
Vitao

24

Pacote

40

Biscoito doce de manteiga, tipo caseiro. Produzido, embalado em entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Embalagem contendo 400 g
do produto. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. Prazo de
entrega de 07 dias consecutivos. Marca: Avila

52

Garrafa

200

Cerveja artesanal Pale Ale. Cerveja nacional, de alta fermentação, tipo Pale Ale,
embalada em garrafa de vidro com 355 ml do produto. Na data da entrega não
deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Prazo de
entrega de 10 dias consecutivos. Marca: Eisenbahn

53

Garrafa

300

Cerveja artesanal Pilsen. Cerveja nacional clara, de baixa fermentação, tipo
Pilsen, embalada em garrafa de vidro com 355 ml do produto. Na data da
entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto.
Prazo de entrega de 10 dias consecutivos. Marca: Eisenbahn

61

Maço

180

Coentro fresco. De primeira qualidade, em maço, apresentando grau de
evolução completo e tamanho compatível. Aroma e cor característicos. Isento
de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Fornecido em embalagens limpas, secas, de material que não provoque
alterações externas ou internas nos produtos e não transmita odor ou sabor
estranho aos mesmos. Marca: Ceasa

69

Maço

50

Escarola roxa. De primeira qualidade, em maço, apresentando grau de
evolução completo e tamanho compatível. Cor roxa esverdeada, característica
a espécie. Isenta de sujidades, parasitas ou larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. Fornecida em embalagens limpas, secas, de material que
não provoque alterações externas ou internas nos produtos e não transmita
odor ou sabor estranho aos mesmos. Marca: Ceasa

101

Quilograma

150

Lagarto bovino de 1ª qualidade em peça de 2 a 2,5 kg. 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. Marca:
Rosil
103

Caixa

80

Leite de cabra. Produto sem adulterações, integral, acima de 3% de gordura ou
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teor original, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado
em embalagem longa vida UHT/ UAT (ultra-alta temperatura), em caixa de
papelão aluminizada, contendo 1 litro do produto, validade até 4 meses. A
embalagem

deverá

conter

externamente

os

dados

de

identificação,

procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade

do

produto,

número

do

registro

no

Ministério

da

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Prazo de entrega de 07 dias
consecutivos. Marca: Caprilat
104

Caixa

60

Leite pasteurizado tipo B em embalagem de saco plástico com 01 litro do

R$ 3,50

R$ 210,00

R$ 3,58

R$ 3.580,00

R$ 39,99

R$ 9.997,50

R$ 18,24

R$ 912,00

R$ 47,81

R$ 3.824,80

produto. Leite de vaca, sem adulterações, líquido, cor branca, odor e sabor
característicos, classificado quanto ao teor de gordura como integral ou
padronizado ou semidesnatado, submetido a um processamento térmico
chamado de pasteurização, acondicionado em sacos plásticos de 01 litro,
atóxico, limpo, não violado, resistente e refrigerado. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da Agricultura e carimbo de inspeção. Validade
mínima de 2 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Marca:
Tirol
132

Embalagem

1000

Óleo de soja não transgênico, embalagem de 900 ml. Óleo 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, contendo 900 ml 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 de 07 dias consecutivos.
Marca: Leve

154

Quilograma

250

Pernil de cordeiro em peça pesando em torno de 1,8 a 2,5 kg. Corte do quarto
traseiro, da carcaça de um ovino jovem, também conhecido como perna.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação
vigente. Marca: San Jacinto

156

Quilograma

50

Pernil suíno desossado. Pernil suíno sem osso, sem tempero. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação vigente. Marca:
Disner

167

Quilograma

80

Queijo provolone, defumado e fatiado fino, obtido de leite pasteurizado, massa
filada, semi-dura, com coloração creme em seu interior, formato cilíndrico
alongado, apresentando sabor acentuado, consistência firme, casca dura e
fina, de cor amarela dourada e brilhante. Embalado em filme plástico, atóxico,
limpo, não violado, resistente, no qual tenha sido aplicado vácuo parcial,
permitindo a perfeita aderência do continente ao conteúdo que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.
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Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Marca: Tirol
171

Maço

60

Radite. Vegetal in natura, tipo: radite também conhecido como almeirão ou

R$ 6,02

R$ 361,20

R$ 15,63

R$ 312,60

R$ 29,67

R$ 2.967,00

Total

R$ 32.006,50

Preço

Preço Total

folha peluda, aplicação: alimentar. Apresentação: tenra, hidratada, com folhas
grandes e integras, sem podridão, sem áreas amareladas nem queimadas por
sol ou frio, sem deformações, sem áreas murchas. Cor verde-oliva. Isento de
insetos, larvas ou parasitas, bem como danos por estes provocados. Marca:
Ceasa
173

Garrafa

20

Saquê Mirin. Bebida fermentada de arroz, tipo Mirin. Aplicação: culinária.
Garrafa contendo 500 ml. Prazo de entrega de 10 dias consecutivos. Marca:
Tozan

177

Embalagem

100

Tempero para paella em sachê. Tempero composto de pimentão, açafrão
legítimo e corante tartrazina. Caixa de 20 g contendo 5 sachês de 4 g cada.
Prazo

de

entrega

de

07

dias

consecutivos.

Marca:

Paellero.

EMPRESA (2)

ACT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

ENDEREÇO

Servidão Dona Clara, Lojas 01 e 02, Forquilhinhas - São José – SC. CEP: 88.106530.

CNPJ

09.220.115/0001-66

TELEFONE/FAX

(48) 3278-0101/ 3047-4518/ 3381-6210.

REPRESENTANTE LEGAL

MARCELA BRAGA

CPF

083.022.689-33

Email

act.comercial@hotmail.com

ITEM

UNID.

QTD.

ESPECIFICAÇÃO

Unitário
7

unidade

300

Aliche ou filé de anchova em conserva, embalagem com aproximadamente 90

R$ 35,43

R$ 10.629,00

Total

R$ 10.629,00

g de peso líquido. Apresentação: filés de peixe conservados em óleo
comestível e sal, embalados em vidro ou lata, Validade de no mínimo 06
meses a contar da data de entrega do produto. A embalagem deve apresentar
externamente: dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro n
o Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Prazo de
entrega de 07 dias consecutivos. Marca: Ubatuba

EMPRESA (3)

F2J COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME

ENDEREÇO

AVENIDA JOAO ANOTONI BESEN. 190 – Centro – Antônio Carlos – SC. CEP:
88.180-000

CNPJ

12.698.194/0001-20

TELEFONE/FAX

(48) 3284-6160/ 8414-7900
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REPRESENTANTE LEGAL

JULIANA FRAGA GOULART DA SILVA

CPF

273.933.178-93

Email

f2jcomercial@hotmail.com

ITEM

UNID.

QTD.

ESPECIFICAÇÃO

Preço

Preço Total

Unitário
136

Quilograma

80

Pão ciabata pequeno. Pão ciabata, família de pães italianos, feito de farinha de

R$ 23,72

R$ 1.897,60

R$ 8,90

R$ 712,00

R$ 8,43

R$ 1.686,00

R$ 11,39

R$ 1.139,00

R$ 10,49

R$ 1.049,00

R$ 20,50

R$ 1.025,00

grano duro, forma ovalada com aproximadamente 100 g, casca fina, coberto
de farinha, coloração dourada. Acondicionado em embalagem em perfeitas
condições de higiene. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade máxima de 7 dias.
Marca: União.
137

Quilograma

80

Pão de forma sem casca. Pão de forma, sem casca, fresco do dia, fatiado na
vertical, com sal, pesando aproximadamente 350 g depois de assado,
acondicionado em embalagem de polietileno, original do fabricante, resistente,
que permita visualizar o produto, contendo informações nutricionais, data de
fabricação e validade, número do lote. Validade máxima de 10 dias. Marca:
União.

138

Quilograma

200

Pão de queijo pronto congelado. Pão de queijo pronto para assar congelado.
Embalagem contendo 400 g do produto. Embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Marca de referência de
qualidade: Forno de Minas. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos. Marca:
União.

139

Quilograma

100

Pão francês (pão de trigo) de 25 g. Pão francês, ou pão de trigo, tipo hotel,
peso de 25 g. Deve ser produzido no dia da entrega, com formato fusiforme e
com pestana. Acondicionados em monoblocos retornáveis de polietileno,
fechados, em perfeitas condições de higiene, coberto com material
impermeável e atender as especificações técnicas da NTA 47 do Decreto
Estadual número 12.486 de 20/10/1978. O fornecedor deverá garantir a
validade do produto, no prazo mínimo de 6 horas após a entrega. Marca:
União.

140

Quilograma

100

Pão francês (pão de trigo) de 50 g. Pão francês, ou pão de trigo, tipo hotel,
peso de 50 g. Deve ser produzido no dia da entrega, com formato fusiforme e
com pestana. Acondicionados em monoblocos retornáveis de polietileno,
fechados, em perfeitas condições de higiene, coberto com material
impermeável e atender as especificações técnicas da NTA 47 do Decreto
Estadual número 12.486 de 20/10/1978. O fornecedor deverá garantir a
validade do produto, no prazo mínimo de 6 horas após a entrega. Marca:
União.

141

Quilograma

50

Pão italiano grande. Pão italiano redondo, crosta dura, coloração dourada.
Acondicionado em embalagem de polietileno, fechados, em perfeitas
condições de higiene. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. O pão poderá ser solicitado no
tamanho de 300 g ou 500 g, conforme a autorização de fornecimento. Validade
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máxima de 7 dias. Marca: União.
142

Quilograma

120

Pão sírio. Pão sírio redondo com aproximadamente 15 cm de diâmetro, chato,

R$ 6,82

R$ 818,40

Total

R$ 8.327,00

Preço

Preço Total

extrafino. Acondicionado em embalagem de polietileno, fechados, em perfeitas
condições de higiene. Embalagem contendo aproximadamente 320 g do
produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade

do

produto,

número

do

registro

no

Ministério

da

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade máxima de 7 dias.
Marca: União.

EMPRESA (4)

HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME

ENDEREÇO

RUA PEDRO ANDRE HERMES, 517, NOSSA SENHORA DO ROSARIO – São
José – SC. CEP: 88.110-660

CNPJ

76.864.677/0001-30

TELEFONE/FAX

(48) 3246-0328 / 8422-0302

REPRESENTANTE LEGAL

ANDRE CORREA RODRIGUES

CPF

057.611.769-20

Email

mercadoandre@yahoo.com.br

ITEM

UNID.

QTD.

ESPECIFICAÇÃO

Unitário
14

Embalagem

2000

Azeite de oliva, embalagem de 500 ml. Azeite extravirgem, não-refinado, sem

R$ 7,83

R$ 15.660,00

R$ 24,38

R$ 975,20

R$ 2,49

R$ 199,20

R$ 4,81

R$ 192,40

R$ 3,80

R$ 228,00

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 500 ml. A
embalagem

deverá

conter

externamente

os

dados

de

identificação,

procedência, quantidade do produto, e informações nutricionais e prazo de
validade de pelo menos 1 ano a cada recebimento. Prazo de entrega de 07
dias consecutivos. Marca: Lisboa
19

Quilograma

40

Bife de alcatra. Cortes de novilho bovino em formato de bife de
aproximadamente 170 gramas com incisão em 90º da fibra muscular, também
chamada de alcatra grossa, coice e alcatre. Produzido e embalado em
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Marca: CCS

20

Pacote

80

Biscoito de chocolate recheado com baunilha. Biscoito doce de chocolate
recheado com baunilha, formato redondo. Produzido, embalado em entregue
em conformidade com a legislação sanitária vigente. Embalagem contendo
aproximadamente 140 g do produto. Validade mínima de 6 meses a contar da
data de entrega. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos. Marca: Nestlé

23

Pacote

40

Biscoito doce de coco. Biscoito doce de coco, tipo caseiro. Produzido,
embalado em entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente.
Embalagem com aproximadamente 300 g do produto. Validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos.
Marca: Nossa Senhora de Fátima

27

Pacote

60

Bolacha doce de amido de milho, ou tipo “Maria”. Acondicionadas em pacotes
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de polipropileno, atóxico, hermeticamente vedados, com aproximadamente
400 g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A
embalagem

deverá

conter

externamente

os

dados

de

identificação,

procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação,
data de validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas
da NTA 48 do Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978. Validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Prazo
de entrega de 07 dias consecutivos. Marca: Prodasa
28

Pacote

100

Bolacha ou biscoito doce tipo maisena. Biscoito doce tipo maisena, com

R$ 2,45

R$ 245,00

R$ 4,63

R$ 231,50

R$ 8,90

R$ 1.780,00

R$ 23,29

R$ 4.192,20

R$ 24,33

R$ 4.379,40

R$ 4,53

R$ 317,10

amido de milho, formato retangular ovalado e sabor levemente de baunilha.
Produzido, embalado em entregue em conformidade com a legislação
sanitária vigente. Embalagem contendo aproximadamente 200 g. Validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. Prazo de entrega de 07 dias
consecutivos. Marca: Triunfo
34

Embalagem

50

Bombom de wafer de chocolate com cobertura. Bombom de wafer de
chocolate, com cobertura de chocolate preto, crocante, formato retangular,
com aproximadamente 6 cm. Embalagem com 20 unidades, peso líquido de
120 a 140 g, embalados um a um, com embalagem exterior laminada, íntegra,
sem sinais de violação não devendo estar amassada, com cores e odores
característicos ao produto. Validade mínima de 6 meses a contar da data de
recebimento. Marcas de referência de qualidade: Bis e Sem Parar. Prazo de
entrega de 07 dias consecutivos. Marca: BIS - LACTA

51

Garrafa

200

Cerveja artesanal de trigo Weizenbier. Cerveja nacional tipo Weizenbier,
embalada em garrafa de vidro com 355 ml do produto. Na data da entrega não
deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Prazo de
entrega de 10 dias consecutivos. Marca: EISENBAHN

58

Quilograma

180

Contrafilé com osso. Corte de novilho, também conhecido como lombo, 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: 12,5 kg. Produzido e embalado em conformidade com
as normas da legislação sanitária vigente. Marca: CCS

62

Quilograma

180

Contrafilé sem osso de 1ª qualidade em peça de 2,5 a 3,5 kg. 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. Marca:
CCS
65

Caixa

70

Creme de soja. Creme vegetal com soja, naturalmente sem lactose e sem
colesterol, contendo óleo de canola, óleo de soja, maltodextrina, proteína
isolada de soja, amido modificado, açúcar, fosfato dicálcio, sal, estabilizantes
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, goma xantana, citrato de sódio e
fosfato dissódico, aromatizantes, antioxidante ascorbato de sódio e corante
natural riboflavina. Embalado em caixa tipo tetrapak contendo 200 g do
produto. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos. Marca: Batavo.
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66

Pote

80

Creme vegetal sem leite. Feito com óleos vegetais, contém 6 ômegas 3 e 6,

R$ 7,83

R$ 626,40

R$ 11,26

R$ 112,60

R$ 5,34

R$ 373,80

R$ 3,15

R$ 472,50

R$ 20,07

R$ 1.806,30

R$ 32,00

R$ 192,00

R$ 23,40

R$ 936,00

livre de lactose, gorduras trans, sem sal, original. Pote com 500 g do produto.
Marca: Becel.
68

Pote

10

Emulsificante e estabilizante para sorvete. Emulsificante e estabilizante neutro
para sorvete. Mistura própria para utilização como emulsificante em bolos,
pães e sorvetes. Fornecido em embalagem plástica branca, com tampa
branca, contendo 200 g do produto. O produto apresenta consistência pastosa
semelhante à gordura em temperatura ambiente. Ele também apresenta
coloração esbranquiçada. A embalagem do produto deve estar bem lacrada e
em ótimo estado de conservação, assim como o rótulo do produto. No rótulo
deve conter informações sobre conservação e validade do produto. Produto
elaborado com mono e diglicerídeos destilados. Produz excelente resultado na
emulsão e rendimento, melhorando a textura do produto e cremosidade.
Oferece maior estabilidade no armazenamento, aumentando o tempo útil do
produto final. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos. Marca: Emustab

74

Pacote

70

Farinha de mandioca branca grossa, embalagem com 500 g do produto.
Produto obtido da mandioca, de primeira qualidade, torrada e moída no grau
médio, sem sujidades e qualquer material estranho, com coloração e odor
característico. Embalagem em plástico resistente, transparente e íntegra,
contendo aproximadamente 500 g. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e atender as especificações
técnicas da NTA 34 do Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978. O
produto deverá apresentar validade mínima de 05 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Prazo de entrega: 7 dias consecutivos. Marca:
FF

75

Pacote

150

Farinha de mandioca fina em embalagem de 1 kg. Farinha de mandioca, fina,
totalmente branca, crua, embalada em pacotes plásticos, transparentes,
limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o
momento

do

consumo,

acondicionados

em

fardos,

contendo

aproximadamente 1 kg do produto. A farinha não pode apresentar coloração
diferente da cor branca. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data
de validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas da
NTA 34 do Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá
apresentar validade mínima de 05 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos. Marca:
ARARUNA
80

Pacote

90

Farinha de trigo grano duro. Também conhecida como semolina de grano
duro, utilizada para fabricar massas, pizzas, doces sírios e sopas. Torna as
pizzas mais crocantes, melhora o resultado da receita de massas caseiras,
tornando-as

mais

consistentes

e

amarelas.

Possui

pequenos

grãos

amarelados. Embalada em pacote de papelão firme, resistente, íntegra, sem
furos ou rasgos, contendo 1 kg do produto. Prazo de entrega de 07 dias
consecutivos. Marca: Rosa Branca
94

Garrafa

6

Gin nacional. Bebida alcoólica obtida de cereais e bagas de zimbro. Fornecida
em garrafa de vidro, contendo 980 ml do produto. Prazo de entrega de 10 dias
consecutivos. Marca: Gin Rocks

95

Unidade

40

Glitter

comestível.

Pó

para

decoração

glitter,

embalagem

com
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aproximadamente 4 a 10 g. Glitter na cor pink fluor, rosa e verde de uso
comestível usado para decoração de doces e bolos. Produto fornecido em
embalagem plástica de material atóxico, apresentando externamente dados
de identificação, procedência, ingredientes, data de validade, quantidade. Data
de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. A cor do produto
a ser entregue será definida na autorização de fornecimento e poderá ser nas
cores pink fluor, rosa e verde. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos. Marca:
Harald
96

Pacote

80

Goma de mandioca. Goma da mandioca extraída da prensagem da massa da

R$ 10,14

R$ 811,20

R$ 12,42

R$ 496,80

R$ 48,99

R$ 4.899,00

R$ 7,44

R$ 595,20

R$ 33,45

R$ 200,70

R$ 21,14

R$ 1.691,20

R$ 81,39

R$ 976,68

mandioca, de coloração branca com tons amarelado e aparência de gesso
úmido. Fornecida em embalagem contendo 1 kg do produto. Prazo de entrega
de 07 dias consecutivos. Marca: Mistura Nordestina
100

Pacote

40

Krispis sabor chocolate, embalagem 320 g do produto. Krispis sabor chocolate
contendo arroz, açúcar, cacau, sal, ácido ascórbico, óxido de zinco,
niacinamida, ferro reduzido, palmitato de retinol, cloridrato de piridoxina,
monoidrato de tiamina, ácido fólico, cobalamina, aromas naturais, corante
natural

carmim

e

cochonilha.

Em

embalagem

de

papel

resistente,

apresentando uma segunda embalagem em plástico resistente e fosco,
contendo 320 g do produto. A embalagem deve estar íntegra, sem
deformações, não estar amassada, úmida com quaisquer alterações. Prazo de
entrega de 07 dias consecutivos. Marca: Krispis
157

Quilograma

100

Picanha. Corte de novilho, não pode ultrapassar a 1,2 kg a peça, também pode
ser chamada de tapa de cuadril (espanhol) ou cap of rump (inglês). Produzido
e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
Marca: CCS

163

Pote

80

Queijo cremoso tipo cream cheese light, obtido de leite pasteurizado, de sabor
suave, fresco, com textura espalhável, sabor tradicional, em embalagens
contendo 150 g do produto. O produto deverá apresentar redução de calorias
e gorduras em 20-30% comparado ao produto original. Embalado e entregue
em conformidade com a legislação sanitária vigente. Validade mínima de 30
dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Marca: PHILADELPHIA

174

Garrafa

6

Steinhäger. Bebida alcoólica incolor a base de trigo e zimbro. Garrafa de vidro
contendo 900 ml do produto. Prazo de entrega de 10 dias consecutivos. Marca:
DOBLE W

176

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. Marca: CCS

178

Garrafa

12

Tequila branca. Destilado alcoólico de agave, conhecido como tequila, do tipo
branca. País de origem: México. Garrafa de vidro contendo 750 ml do produto.
Prazo de entrega de 15 dias consecutivos. Marca: José Cuervo

188

Garrafa

24

Whisky do tipo bourbon. Whisky, tipo americano bourbon. Garrafa de vidro R$ 119,00

R$ 2.856,00

contendo 01 litro. Marca de referência de qualidade: Jack Daniels. Prazo de
entrega de 10 dias consecutivos. Marca: Jack Daniels
Total

R$ 45.446,38
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EMPRESA (5)

LPK LTDA - ME

ENDEREÇO

RUA LUIS GUALBERTO, 231 – Estreito – Florianópolis – SC. CEP: 88.070-360.

CNPJ

00.535.560/0001-40

TELEFONE/FAX

(48) 3244-2360

REPRESENTANTE LEGAL

LEONI PARCIANELLO KILPP

CPF

492.350.289-49

Email

leonikilpp@terra.com.br

ITEM

UNID.

QTD.

ESPECIFICAÇÃO

Preço

Preço Total

Unitário
1

Garrafa

6

Absinto, 700 ml. Absinto importado, origem Portugal, bebida alcoólica, à base R$ 105,90

R$ 635,40

da planta absinto (Arteminia absintum), com coloração verde. Garrafa de vidro
contendo 700 ml do produto. Prazo de entrega de 15 dias consecutivos. Marca:
Neto Costa.
4

Garrafa

50

Água de flor de laranjeira. Água de flor de laranjeira, bebida tipo essência,

R$ 29,27

R$ 1.463,50

R$ 77,78

R$ 622,24

R$ 41,47

R$ 829,40

R$ 41,99

R$ 251,94

R$ 78,95

R$ 473,70

Total

R$ 4.276,18

embalada em garrafa de vidro transparente e resistente com 260 ml do
produto. Na embalagem deve constar a data de fabricação e validade do
produto, bem como informações do mesmo. Prazo de entrega de 07 dias
consecutivos. Marca: Zenny
26

Garrafa

8

Bitter, garrafa 100 ml. Bebida alcoólica a base de genciana, rum e extrato de
ervas tropicais, embalada em garrafa de vidro, contendo 100 ml. Na data da
entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto.
País de origem: Trinidad e Tobago. Marca de referência de qualidade:
Angostura. Prazo de entrega de 15 dias consecutivos.

38

Garrafa

20

Cachaça branca, tipo artesanal – 750 ml. Aguardente de cana “branco”
produzida de forma artesanal. Graduação alcoólica aproximada de 40%. Prazo
de entrega de 10 dias consecutivos.

97

Garrafa

6

Grappa nacional. Bebida alcoólica produzida com destilado de vinho e cascas
de uva. Bidestilada. Cor: branca. Fornecida em garrafa de vidro, contendo 500
ml do produto. Prazo de entrega de 10 dias consecutivos. Marca: Miolo

108

Garrafa

6

Licor de amêndoas – 700 ml. Bebida alcoólica licorosa de amêndoas. Garrafa
de vidro contendo 700 ml. Prazo de entrega de 15 dias consecutivos. Marca:
Amaretto Del’Orso.

EMPRESA (6)

MARIA CORREA MEDEIROS & CIA LTDA - ME

ENDEREÇO

Av Santa Catarina, 1753 – Balneário – Florianópolis – SC. CEP: 88.075-500.

CNPJ

13.303.499/0001-58

TELEFONE/FAX

(48) 3244-2868/

REPRESENTANTE LEGAL

MARIA CORREA MEDEIROS

CPF

344.125.069-91

Email

mcmalimentos@terra.com.br
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UNID.

QTD.

ESPECIFICAÇÃO

Preço

Preço Total

Unitário
16

Quilograma

100

Bacalhau tipo cod. Bacalhau tipo: Cod Gadus Mohrua. Origem: carne animal

R$ 47,28

R$ 4.728,00

R$ 41,44

R$ 4.144,00

R$ 25,40

R$ 1.524,00

R$ 51,64

R$ 2.065,60

R$ 40,50

R$ 4.050,00

R$ 95,48

R$ 11.457,60

píscea. Procedência: Noruega, Portugal. Apresentação: seco, de coloração
branco-amarelada uniforme (livre de manchas escuras marrons, cinzentas,
pretas ou vermelhas). Carne firme e bem seca. Isento de bolores ou cheiros
anormais. Descabeçado e eviscerado. Escamado e salgado. Fornecido em
embalagens fechadas, com visibilidade para verificação e controle no ato da
recepção. Embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária
vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 45 dias. Marca: Atlântico
Pescados
17

Quilograma

100

Bacalhau tipo ling. Bacalhau dessalgado. Origem: carne animal píscea.
Apresentação: peixe dessalgado de coloração branca uniforme (livre de
manchas escuras marrons, cinzentas, pretas ou vermelhas). Carne firme e
úmida por causa da dessalga. Isento de bolores ou cheiros anormais.
Descabeçado e eviscerado. Escamado e salgado. Fornecido em embalagens
plásticas fechadas, com visibilidade para verificação e controle no ato da
recepção. Embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária
vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 45 dias. Marca: Atlântico
Pescados

37

Quilograma

60

Cação anjo, em postas, fresco. Peixe in natura 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. Marca: Atlântico Pescados
41

Quilograma

40

Camarão 7 barbas, pequeno, limpo, congelado. Crustáceo in natura, espécie:
camarão; tipo: 7 barbas. Tamanho: pequeno. Apresentação: descascado (sem
a carapaça, rabo ou cabeça), íntegro (sem furos ou rasgos), de coloração
cinza bem claro, translúcido e brilhante. Sem odor de amoníaco. Não pode
apresentar sinais de recongelamento. Embalado e entregue em conformidade
com a legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de
entrega: 45 dias. Para efeitos de quantidade deve ser considerado o peso
descongelado do item. Marca: Atlântico Pescados

42

Quilograma

100

Camarão laguna, grande, inteiro e congelado. Crustáceo in natura, espécie:
camarão, tipo: laguna. Tamanho: grande. Apresentação: inteiro (com carapaça,
rabo e cabeça), cabeça e patas firmemente grudadas ao corpo, íntegro (sem
furos ou rasgos), coloração cinza claro uniforme (sem manchas), translúcido e
brilhante.

Sem

odor

de

amoníaco.

Não

pode

apresentar

sinais

de

recongelamento. Embalado e entregue em conformidade com a legislação
sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 45 dias. Para
efeitos de quantidade, deve ser considerado o peso descongelado do item.
Marca: Atlântico Pescados
46

Quilograma

120

Camarão rosa tipo A, grande, limpo e congelado. Crustáceo in natura, espécie:
camarão, tipo: rosa. Tamanho: grande. Apresentação: descascado (sem a
carapaça, rabo ou cabeça), íntegro (sem furos ou rasgos), de coloração cinza
roseado, claro, translúcido e brilhante. Sem odor de amoníaco. Não pode
apresentar sinais de recongelamento. Embalado e entregue em conformidade
com a legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de
entrega: 45 dias. Para efeitos de quantidade, deve ser considerado o peso
congelado do item. Marca: Atlântico Pescados
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84

Quilograma

20

Filé de peixe-espada. Peixe in natura, espécie: Espada. Apresentação: filé

R$ 16,48

R$ 329,60

R$ 17,20

R$ 1.376,00

R$ 38,34

R$ 3.067,20

R$ 34,86

R$ 1.394,40

R$ 8,60

R$ 4.300,00

R$ 41,66

R$ 5.832,40

R$ 40,64

R$ 812,80

congelado, íntegro (sem furos ou rasgos). Carne rígida e firme, sem odor de
amoníaco. Não pode apresentar sinais de recongelamento. Embalado e
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Validade
mínima a contar da data de entrega: 45 dias. Para efeitos de quantidade, deve
ser considerado o peso descongelado do item. Marca: Atlântico Pescados
87

Quilograma

80

Filé de peixe pescada branca, congelado. Peixe in natura, espécie: pescada
branca. Apresentação: filé inteiro, congelado, íntegro (sem rasgos, cortes ou
furos) e limpo (sem vísceras, escamas, espinhas ou lixa). Carne rígida e firme
(se submetida a pressão leve com o dedo, este não pode afundar). Coloração:
branco translúcido. Sem odor de amoníaco. Não pode apresentar sinais de
recongelamento. Embalado e entregue em conformidade com a legislação
sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 45 dias. Para
efeitos de quantidade deve ser considerado o peso descongelado do item.
Marca: Atlântico Pescados

89

Quilograma

80

Filé de peixe salmão, fresco. Peixe in natura, espécie: salmão. Apresentação:
filé inteiro, peso aproximadamente de 1,5 a 2,5 kg, espesso, fresco, íntegro
(sem rasgos, cortes ou furos) e limpo (sem vísceras, escamas, espinhas ou
lixa). Carne rígida e firme (se submetida a pressão leve com o dedo, este não
pode afundar). Coloração: laranja vivo. Sem odor de amoníaco. Fornecido sob
uma camada de gelo fundente, na proporção de 1 kg de gelo para cada 2 kg
de pescado. Temperatura interna no ato da recepção até 4ºC. Embalado e
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Marca: Atlântico
Pescados

121

Quilograma

40

Lula limpa congelada. Molusco in natura, espécie: lula brasileira. Tamanho:
médio (aproximadamente 20 cm). 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. Fornecida em pacotes de 1
kg. Não pode apresentar sinais de recongelamento. Embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Marca: Atlântico Pescados

133

Dúzia

500

Ostra, fresca, com casca, escovada. Ostra na casca, fechada, limpa
(escovada). Tamanho: entre 7 a 11 cm (conforme solicitação no ato do
pedido). Isenta de algas ou iodo. Colhida com no máximo 24 horas de
antecedência. Acondicionada em caixas térmicas com uma camada fundente
de gelo. Isenta de cheiros não característicos do produto. Embalada e
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Marca: Atlântico
Pescados

145

Quilograma

140

Peixe garoupa, em postas, congelada. Peixe in natura, espécie: garoupa.
Apresentação: postas congeladas individualmente, íntegras (sem furos ou
rasgos). Sem manchas marrom escuro ou esverdeadas. Coloração: carne
branca.

Sem

odor

de

amoníaco.

Não

pode

apresentar

sinais

de

recongelamento. Embalado e entregue em conformidade com a legislação
sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 45 dias. Para
efeitos de quantidade, deve ser considerado o peso descongelado do item.
Marca: Atlântico Pescados
148

Quilograma

20

Peixe namorado em postas, congelado. Peixe in natura, espécie: namorado.
Apresentação: postas congeladas individualmente, íntegras (sem furos ou
rasgos). Carne rígida e firme. Coloração: carne branca, pele cinza. Sem odor de
amoníaco. Não pode apresentar sinais de recongelamento. Embalado e
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entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Validade
mínima a contar da data de entrega: 45 dias. Para efeitos de quantidade, deve
ser considerado o peso descongelado do item. Marca: Atlântico Pescados
159

Quilograma

200

Polvo. Molusco congelado ou fresco, espécie: polvo. Peso aproximado por

R$ 36,58

R$ 7.316,00

Total

R$ 52.397,60

Preço

Preço Total

unidade: de 0,5 a 1,2 kg. Apresentação: inteiro, íntegro (sem furos ou rasgos),
carne firme, pele brilhante e aderente. Coloração: rosa acinzentado. Sem odor
de amoníaco. Fornecido sob uma camada de gelo fundente, na proporção de
1 kg de gelo para cada 2 kg de pescado. Temperatura interna no ato da
recepção de 0ºC se congelado ou até 4ºC quando fresco. Embalado e
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Marca: Atlântico
Pescados

EMPRESA (7)

R & R MASTER COMERCIAL LTDA - ME

ENDEREÇO

RUA ARMANDO MARTINS SCHNORRENBERGER, 454 – Forquilhinhas – São José – SC.

CNPJ

19.910.872/0001-15

TELEFONE/FAX

(48) 3375-2719 / 3372-6245 / 3372-6246

REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDA BATISTA

CPF

050.443.419-59

Email

rrmastercomercial@hotmail.com

ITEM

UNID.

CEP: 88.107-469

QTD.

ESPECIFICAÇÃO

Unitário
25

Pacote

150

Biscoito salgado tipo palito, snack ou grissini. Biscoito salgado em formato de

R$ 8,55

R$ 1.282,50

R$ 4,49

R$ 89,80

R$ 12,66

R$ 2.532,00

R$ 18,39

R$ 735,60

palitos finos de aproximadamente 15 cm de comprimento. Embalagem
contendo 100 g do produto, de polipropileno resistente, com o centro
transparente, que permita visualizar o produto, íntegra, sem sinais de violação,
contendo informações nutricionais, data de fabricação, data de validade,
número do lote e peso do produto. Validade mínima de 6 meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante. Prazo de entrega de 07 dias
consecutivos. Marca: Elma Chips
83

Quilogra

20

ma

Fígado de frango, congelado, apresentado em bandejas. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitárias vigentes.
Marca de referência de qualidade: Sadia, Perdigão ou Seara. Validade mínima
a contar da data de entrega: 6 meses. Marca: Macedo

102

Unidade

200

Leite condensado diet. Pó para preparo de sobremesa, sabor artificial de leite
condensado zero açúcar. Alimento para Dietas de Ingestão Controlada de
Açúcares. Aprovado pela Associação Nacional de Assistência ao Diabético
(ANAD) Embalagem com aproximadamente 220 g. Prazo de entrega de 07 dias
consecutivos. Marca: Lowçúcar

128

Quilogra
ma

40

Mignon suíno ou mignon de porco. Carne suína congelada e embalada a
vácuo, em embalagem de plástico transparente e atóxico. Produzida e
embalada em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. A
embalagem não pode estar violada, deve ser resistente e garantir a integridade
do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter
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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: Aurora

EMPRESA (8)

TREZE COMERCIAL LTDA - EPP

ENDEREÇO

RUA DAVID TOWS, 1949, fundos – Sítio Cercado – Curitiba – PR. CEP: 81.910-

Total

R$ 4.639,90

Preço

Preço Total

440
CNPJ

82.330.937/0001-90

TELEFONE/FAX

(41) 3378-7751

REPRESENTANTE LEGAL

EUDEJAIME ZAMPROGNA

CPF

836.274.729-34

Email

jaime@zamp.com.br/ angelica@trezecomercial.com.br

ITEM

UNID.

QTD.

ESPECIFICAÇÃO

Unitário
13

Embalagem

100

Azeite de dendê. Embalado em garrafas plásticas (não amassadas) ou de

R$ 6,95

R$ 695,00

R$ 21,28

R$ 851,20

Total

R$ 1.546,20

vidro, resistentes, que garantam a integridade do produto até o consumo,
contendo 200 ml do produto. 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. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos. Marca: Cepera
39

Embalagem

40

Café em grão para máquina de café profissional, embalagem com 01 kg do
produto. Café torrado em grão, tipo gourmet, embalagem a vácuo, contendo 1
quilo, com selo de pureza da ABIC, 100% arábica, grão tipo 2, peneira 17/18,
ponto de torra médio claro, baixa acidez, produto isento de conservantes e
aromatizantes, puro, 100% natural, prazo de validade indicado na embalagem,
validade mínima 10 meses a contar da data da entrega. Qualidade global
superior de ao menos 7,61 pontos na escala sensorial, atestada por laudo,
dispensado de análise se certificado no sistema de qualidade do produto de
São Paulo. Condições gerais de acordo com a Portaria 377, de 26/04/99 e
Resolução SAA-7, de 11/03/2004. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos.
Marca: Odebrecht

VALOR TOTAL DA ATA

R$ 159.268,76
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