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 21 2016
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
IFSC
Pregão Nº 21 /2016 – SRP
Processo nº 23292.003283/2016-84
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 21/2016, 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 21/2016, cujo
objeto é a aquisição de MATERIAL DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS para atender as
necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina,
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 16/05/2016 à 15/05/2017.
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
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realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
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
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Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado
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 21/2016 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, 16 de maio de 2016.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
REITORA DO IFSC
Publicação autorizada pelo documento 23292.008515/2016-91

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 21 /2016 – SRP
Processo nº 23292.003283/2016-84
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na
sessão do Pregão.

EMPRESA (1)

DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP

ENDEREÇO

VITORINO JOSE LUIZ 74 EDIF AGATA FORQUILHINHA. Bairro Forquilhinha, São José / SC CEP:
88106-516

CNPJ

18.934.961/0001-39

TELEFONE/FAX

(48)3375-2719

REPRESENTANTE LEGAL

DAVI FILIPE BRUCH

CPF REPRESENTANTE

074.375.559-64

Email

comercio.dmg@gmail.com

ITEM
1

UNID.
quilogra

QTD.
130.0

ma

ESPECIFICAÇÃO
Acém bovino de 1ª qualidade em peça de 4 a 5 kg. Corte de

Preço Unitário

Preço

(R$)

Total (R$)

14,42

1.874,60

5,00

150,00

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
Fabricante: CCS

2

LATA

30.0

Achocolatado em pó instantâneo. Achocolatado obtido pela
mistura do cacau em pó, açúcar, maltodextrina e outras
substâncias. Acondicionado em lata de alumínio com 400 g do
produto. A embalagem deverá conter externamente dados de
identificação e procedência, informações nutricionais, número do
lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro.
O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega.
Marca: NESCAU

Fabricante: NESCAU
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3

PACOTE

460.0

Açúcar de confeiteiro. Produto de origem vegetal, constituído

3,01

1.384,60

4,01

521,30

4,14

248,40

4,80

480,00

fundamentalmente por suco de cana-de-açúcar, contendo no
mínimo 99,3% de sacarose, com aspecto sólido e cristais bem
definidos, cor branca, odor e sabor próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem empedramentos, isento de
matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais.
Embalagem em conformidade com a legislação sanitária vigente
contendo 500 g do produto.
Marca: APTI
Fabricante: APTI
13

PACOTE

130.0

Amendoim. Amendoim descascado, limpo e selecionado para
uso culinário. Acondicionado em embalagem contendo 500 g do
produto, feita de plástico atóxico, transparente, termossoldado e
resistente apresentando externamente os dados de identificação,
procedência, quantidade do produto, prazo de fabricação e prazo
de validade além das informações nutricionais. Validade mínima
de 6 meses a contar da data de recebimento.
Marca: BASCHIROTTO
Fabricante: BASCHIROTTO

15

CAIXA

60.0

Aveia em flocos finos. Aveia em flocos finos, embalada em papel
impermeável, limpo, não violado, resistente e acondicionado em
caixa de papelão, não amassada e resistente. A embalagem
deverá ser em pacote plástico transparente, limpo e resistente
que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo, podendo o pacote ser acondicionado em caixa
lacrada. A embalagem deve 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 33 do Decreto Estadual número
12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade
mínima de seis meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. A embalagem deve conter 500 g do produto.
Marca: APTI
Fabricante: APTI

16

CAIXA

100.0

Aveia em flocos médios. Aveia em flocos médios, embalada em
papel impermeável, limpo, não violado, resistente e
acondicionado em caixas de papelão, não amassadas e
resistentes. A embalagem interna deverá ser em pacote plástico
transparente, limpo e resistente que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, podendo o pacote ser
acondicionado em caixa lacrada. A embalagem deve 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 33 do Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978. O
produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante. A embalagem deve
conter 500 g do produto.
Marca: APTI
Fabricante: APTI
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33

quilogra

225.0

ma

Canela bovina traseira com músculo inteiro. Corte de novilho

22,00

4.950,00

2,33

139,80

16,96

2.238,72

17,98

683,24

13,53

811,80

19,12

4.015,20

bovino, também conhecido como músculo duro, músculo da
perna e canela. Quando cortado com osso é chamado de
ossobuco. Esse corte pode ainda ser chamado de ossobuco
(espanhol), gîte (francês) ou shank (inglês). A peça deve pesar em
torno de 3,5 kg. Produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente.
Marca: CCS
Fabricante: CCS

43

EMBALAG

60.0

EM

Colorífico em pó. Condimento puro, livre de sujidades e
contaminantes. Acondicionado em saco de polietileno, integro,
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Embalagem
apresentando externamente dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote data de validade,
quantidade do produto, e número do registro no Ministério da
Agricultura. A embalagem deve conter aproximadamente 200 g
do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega do produto.
Marca: EDIMAR
Fabricante: EDIMAR

47

quilogra

132.0

ma

Costela bovina com osso e magra. Costela bovina cortada em
pedaços, de aproximadamente 70 g, com osso. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente.
Marca: CCS
Fabricante: CCS

48

quilogra

38.0

ma

Costela suína salgada. Costela suína cortada em pedaços de
aproximadamente 70 g. Produzido e embalado em conformidade
com as normas da legislação sanitária vigente.
Marca: JCW
Fabricante: JCW

51

EMBALAG

60.0

EM

Cravo-da-índia inteiro. Puro, livre de sujidades e contaminantes. A
embalagem deve apresentar externamente dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do produto, e número do
registro no Ministério da Agricultura. A embalagem deve conter
aproximadamente 40 g. Deve ter data de validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega do produto.
Marca: EDIMAR

53

EMBALAG
EM

210.0

Fabricante: EDIMAR

Damasco turco. Damasco desidratado, frutos de tamanho médio,
uniformes, de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem
original de fábrica. Isento de fungos ou parasitas, livre de umidade
e de fragmentos estranhos. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no Ministério da Agricultura. Data
de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do
produto. A embalagem deve conter de 150 a 200 g do produto.
Marca: UNIAGRO

Fabricante: UNIAGRO
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55

EMBALAG

40.0

EM

Farinha de arroz branca. Farinha de arroz obtida a partir da

6,68

267,20

6,60

594,00

41,26

2.888,20

48,07

19.228,00

13,98

167,76

14,99

1.199,20

20,99

2.728,70

moagem de grãos selecionados de arroz polido. Cor branco
típico, odor e sabor característicos, aspecto de pó fino
homogêneo. Deve ser fornecida em embalagem com
aproximadamente 500 g do produto. Marca de referência de
qualidade: Fazenda.
Marca: FAZENDA
Fabricante: FAZENDA

59

EMBALAG

90.0

EM

Fécula de batata em pó. A embalagem deve conter 200 g do
produto. O produto deve ser embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Marca de
referência de qualidade: Yoki.
Marca: YOKI
Fabricante: YOKI

61

quilogra

70.0

ma

Filé duplo bovino de 1ª qualidade. Corte de novilho, contendo
osso em formato de T, onde de um dos lados a carne existente é
a 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.
Marca: CCS
Fabricante: CCS

103

quilogra

400.0

ma

Mignon bovino com cordão. Corte de novilho com cordão,
também conhecido como filé, pode ainda ser chamado de lomo
(espanhol), filet (francês) ou tenderloin (inglês). Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente.
Marca: CCS
Fabricante: CCS

110

quilogra

12.0

ma

Morcilha. Morcilha branca, proveniente de aproveitamento de
miúdos do suíno. Produzida e embalada em conformidade com
as normas da legislação vigente.
Marca: JCW
Fabricante: JCW

112

quilogra

80.0

ma

Músculo bovino. Corte de novilho também conhecido como braço
e mão de vaca. Pode ainda ser chamado de tortuga (espanhol),
jarret ou gîte de devant (francês) ou fore shank (inglês). Produzido
e embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente.
Marca: CCS
Fabricante: CCS

120

quilogra
ma

130.0

Patinho de 1ª qualidade em peça pesando em torno de 3 a 3,5 kg.
Corte de novilho, produzido e embalado em conformidade com
as normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em peça,
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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. 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
Fabricante: CCS
121

quilogra

38.0

ma

Pé de porco salgado. Este produto deve passar por um processo

10,49

398,62

15,49

1.858,80

12,67

1.013,60

10,49

398,62

19,59

1.018,68

1,04

20,80

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.
Marca: JCW
Fabricante: JCW

123

quilogra

120.0

ma

Peito bovino. Corte de novilho, também conhecido como granito,
podendo ainda ser chamado de pecho (espanhol), poitrine
(francês) ou brisket (inglês). Produzido e embalado em
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
Marca: CCS
Fabricante: CCS

124

quilogra

80.0

ma

Peito de frango congelado. Peito de frango com pele e osso.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente. Apresentado em embalagem
contendo 1 kg do produto. Validade mínima a contar da data de
entrega: 6 meses.
Marca: LAR
Fabricante: LAR

131

quilogra

38.0

ma

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.
Marca: JCW
Fabricante: JCW

142

Pote

52.0

Sorvete de creme. Sorvete pasteurizado, cremoso, sabor de
creme, fornecido em pote com 2 litros, validade até 24 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.
Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Marcas de referência de qualidade: Kibon e
Nestlé.
Marca: Q MEXE
Fabricante: Q MEXE

148

EMBALAG

20.0

Vinagre de álcool. Ácido acético obtido mediante a fermentação
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EM

acética de soluções aquosas de álcool procedente
principalmente de matérias agrícolas. Vinagre padronizado,
refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no
comércio em geral. Deve ter acidez de 4,15%. Acondicionado em
embalagem plástica ou garrafa pet. É um produto sem corantes,
sem essências e sem adição de açúcares. A embalagem deve
conter 900 ml do produto.
Marca: HEINING
Fabricante: HEINING

149

EMBALAG

22.0

EM

Vinagre de arroz. Vinagre obtido a partir do álcool etílico contido

5,00

110,00

2,51

130,52

2,92

75,92

na matéria prima, saquê ou vinho de arroz, é oxidado e
transformado em ácido acético, sob a ação do ar na presença de
micro-organismos específicos. Este procedimento biológico, de
origem natural, é denominado de acetificação e o produto final,
assim obtido, é denominado de vinagre de arroz. Deve ter acidez
de 4,15%. Deve ser acondicionado em embalagem plástica ou
garrafa pet. É um produto sem corantes, sem essências. e sem
adição de açúcares. A embalagem deve conter aproximadamente
entre 500 a 750 ml do produto.
Marca: HEINING
Fabricante: HEINING

151

EMBALAG

52.0

EM

Vinagre de vinho branco. O álcool etílico contido na matéria
prima, que é o vinho, é oxidado e transformado em ácido acético,
sob a ação do ar na presença de micro-organismos específicos.
Este procedimento biológico, de origem natural, é denominado de
acetificação e o produto final, assim obtido, é denominado de
vinagre de vinho branco. Deve conter apenas o aditivo anidrido
sulfuroso, o qual serve como antioxidante. É um produto sem
corantes, sem essências e sem adição de açúcares. Vinagre
padronizado, filtrado, pasteurizado e envasado. Deve ter acidez de
4,15%. Deve ser acondicionado em embalagem plástica ou
garrafa pet. A embalagem deve conter aproximadamente 500 a
750 ml do produto.
Marca: HEINING
Fabricante: HEINING

152

EMBALAG
EM

26.0

Vinagre de vinho tinto. O álcool etílico contido na matéria prima,
vinho tinto, é oxidado e transformado em ácido acético, sob a
ação do ar na presença de micro-organismos específicos. Este
procedimento biológico, de origem natural, é denominado de
acetificação e o produto final, assim obtido, é denominado de
vinagre de vinho tinto. Deve conter apenas o aditivo anidrido
sulfuroso, o qual serve como antioxidante. É um produto sem
corantes, sem essências e sem adição de açúcares. Vinagre
padronizado, filtrado, pasteurizado e envasado. Deve ter acidez de
4,15%. Deve ser acondicionado em embalagem plástica ou
garrafa pet. A embalagem deve conter aproximadamente 500 a
750 ml do produto.
Marca: HEINING
Fabricante: HEINING
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Total

R$ 49.596,28

EMPRESA (2)

HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME

ENDEREÇO

PEDRO ANDRE HERMES 517. Bairro Nossa Senhora do Rosario, São José / SC CEP: 88110-660

CNPJ

76.864.677/0001-30

TELEFONE/FAX

48 3246-0328 8422-0302

REPRESENTANTE LEGAL

Andre Correa Rodrigues

CPF REPRESENTANTE

057.611.769-20

Email

mercadoandre@yahoo.com.br

ITEM
7

UNID.
CAIXA

QTD.
12.0

ESPECIFICAÇÃO
Água de coco. Água de coco pronta para beber, embalagem de 1

Preço Unitário

Preço

(R$)

Total (R$)

6,91

82,92

1,41

282,00

1,20

120,00

41,80

3.762,00

34,41

4.473,30

litro do tipo tetrapak, apresentando data de validade. Na data da
entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de
validade do produto.
Marca: DOVALE
Fabricante: DOVALE
8

GARRAFA

200.0

Água mineral com gás. Água mineral gaseificada artificialmente
embalada em garrafa de plástico ou vidro, contendo 500 a 510 ml
do produto, apresentando data de validade. Na data da entrega
não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade do
produto.
Marca: GRAVATAL
Fabricante: GRAVATAL

9

GARRAFA

100.0

Água mineral sem gás. Água mineral sem gás embalada em
garrafa de plástico ou vidro, contendo 500 a 510 ml do produto,
apresentando data de validade. Na data da entrega não deve ter
sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto.
Marca: GRAVATAL
Fabricante: GRAVATAL

10

quilogra

90.0

ma

Alcatra com maminha e picanha ou alcatra completa. Corte de
novilho, também chamado de alcatra-grossa, coice e alcatre. A
alcatra completa compreende o miolo da alcatra, a picanha e a
maminha. A peça deve pesar em torno de 5 a 6 kg em média. Em
francês é chamado de rumsteck e em inglês rump. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente.
Marca: CCS
Fabricante: CCS

11

quilogra

130.0

Alcatra em peça de 2,5 a 2,8kg. Corte de novilho, em francês é
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chamado de rumsteck e em inglês rump. 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
Fabricante: CCS

14

CAIXA

230.0

Amido de milho. Produto amiláceo, extraído do milho para uso

6,64

1.527,20

4,45

356,00

4,55

318,50

8,60

240,80

como espessante. Pó fino, branco e puro, livre de qualquer
alteração de aroma e coloração. Embalada em papel
impermeável, limpo, não violado, resistente e acondicionado em
caixas de papelão resistentes, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo, contendo 500g do produto.
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 37 do Decreto Estadual número
12.485 de 20/10/78. O produto deverá apresentar validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
Marca: NEILAR
Fabricante: NEILAR
19

PACOTE

80.0

Biscoito salgado de água com gergelim. Biscoito salgado de água
com sementes de gergelim. Ingredientes contidos no produto:
farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal
interesterificada, gergelim, leite em pó, sal e malte, fermento
biológico, fermento químico: bicarbonato de sódio e fosfato
monocálcico. Contém glúten. Embalagem em polipropileno
resistente, íntegra e sem sinais de violação, contendo data de
fabricação, data de validade, número do lote, informações
nutricionais e peso. A embalagem deve conter aproximadamente
200 g do produto. Marca de referência de qualidade: Piraquê.
Marca: PIRAQUE

20

PACOTE

70.0

Fabricante: PIRAQUE

Bisnaguinha. Pães pequenos de massa adocicada em formato de
pequenas bisnagas. Embalagem contendo 300 g do produto.
Produzido, embalado e entregue em conformidade com a
legislação sanitária vigente. Marca de referência de qualidade:
Seven Boys.
Marca: SEVEN BOYS

27

CAIXA

28.0

Fabricante: SEVEN BOYS

Bombom. Caixa de bombons sortidos, contendo miniaturas de
diversos chocolates. Bombons acondicionados em embalagem
retangular em papelão firme, envolvido em polietileno resistente,
íntegra, sem sinais de violação não devendo estar amassada.
Deve ser conservado em ambiente fresco, seco e ventilado. Deve
apresentarAspectos, cores e cheiros característicos ao produto. A
embalagem deve conter aproximadamente 400 g de peso. Marca
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de referência de qualidade: Nestlé.
Marca: NESTLE
Fabricante: NESTLE
29

EMBALAG

40.0

EM

Bombom recheado de avelã. Bombom formado por uma avelã

5,04

201,60

7,79

1.869,60

25,79

386,85

3,37

842,50

4,49

2.514,40

inteira, imersa em um recheio cremoso e envolvido por uma
delicada concha de wafer crocante, coberto de chocolate
salpicado de pedaços avelã, embalados um a um, com papel
dourado, com embalagem exterior de polietileno (plástico firme),
transparente, onde pode se visualizar e embalagem interna,
íntegra, sem sinais de violação não devendo estar amassada,
contendo 3 embalagem, com 37,5g. Aspectos, cores e cheiros
característicos ao produto.Validade mínima de 6 meses a contar
da data de recebimento. Marca referência de qualidade. Marca de
referência de qualidade: Ferrero Rocher.
Marca: FERRERO ROCHER
Fabricante: FERRERO ROCHER

34

quilogra

240.0

ma

Carcaça de frango, congelada, proveniente da desossa de frango,
por método industrial. Produzida e embalada em conformidade
com a legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da
data de entrega: 6 meses.
Marca: MORGANA
Fabricante: MORGANA

35

QUILO

15.0

Carne de sol. Carne salgada e seca conhecida popularmente
como carne de sol. Carne com coloração mais avermelhada do
que o charque e possui mais umidade do que o charque.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.
Marca: CCS
Fabricante: CCS

40

PACOTE

250.0

Coco seco, ralado fino sem açúcar. Coco seco, ralado fino, puro,
sem casca, coloração branca, acondicionado em embalagem de
polipropileno transparente ou papel, original de fábrica, com 100 g
de peso líquido. Livre de parasitas, contaminantes ou sujidades.
Embalagem apresentando externamente dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do produto.
Marca: MENINA
Fabricante: MENINA

41

PACOTE

560.0

Coco seco, ralado médio sem açúcar. Coco seco, ralado médio,
puro, sem casca, coloração branca, acondicionado em
embalagem de polipropileno transparente ou papel, original de
fábrica, com 100 g de peso líquido. Livre de parasitas,
contaminantes ou sujidades. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do
produto, e número do registro no Ministério da Agricultura. Data
de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do
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produto.
Marca: MENINA
Fabricante: MENINA
49

quilogra

30.0

ma

Coxa de frango com osso congelada, produzida e embalada em

9,97

299,10

4,14

703,80

19,87

1.390,90

11,07

442,80

7,25

2.392,50

14,44

433,20

conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
Marca: LANGUIRU
Fabricante: LANGUIRU

58

EMBALAG

170.0

EM

Farinha de trigo integral. Farinha obtida da moagem dos grãos
inteiros do trigo, mantém a estrutura do farelo, onde estão as
fibras alimentares e do gérmen, fonte de vitaminas e sais minerais
do grão. Possui vantagens nutricionais em relação à farinha de
trigo branca, pois conta com a presença de nutrientes essenciais
como vitaminas do complexo B, vitamina E, ferro e fibras que são
perdidos durante o processamento da farinha de trigo comum.
Possui coloração marrom clara, com aspecto e odor
característico. Fornecida em embalagem de plástico resistente,
transparente, que seja possível visualizar o produto, íntegra, sem
furos ou características distintas. A embalagem deve conter 01 kg
do produto.
Marca: PANFACIL
Fabricante: PANFACIL

62

quilogra

70.0

ma

Filé simples bovino ou chuleta de 1ª qualidade. Corte de novilho,
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 registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de
inspeção do SIF.
Marca: CCS
Fabricante: CCS

63

quilogra

40.0

ma

Frango cortado a passarinho, sem tempero, congelado. Peito,
asas, dorso, coxas e sobrecoxas de frango sem tempero.
Produzido em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6
meses.
Marca: MORGANA

64

quilogra

330.0

ma

Fabricante: MORGANA

Frango inteiro congelado. Frango inteiro com miúdos, sem
tempero pesando entre 1,9 e 2,5 kg. Produzido e embalado de
acordo com as normas da legislação sanitária vigente. Validade
mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
Marca: MACEDO
Fabricante: MACEDO

92

quilogra
ma

30.0

Linguiça de pernil. Linguiça de carne de pernil suíno cortada a
faca, com pouco teor de gordura. Produzida em conformidade
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com as normas estabelecidas pela legislação vigente.
Marca: LANGUIRU
Fabricante: LANGUIRU
94

EMBALAG

25.0

EM

Linhaça dourada. Semente de linho dourada. Produto de grau

8,50

212,50

45,85

2.659,30

20,29

1.014,50

6,78

18.984,00

22,05

1.323,00

22,21

2.998,35

12,23

1.345,30

alimentício. Embalagem com 200 g.
Marca: GRANOMEL
Fabricante: GRANOMEL

96

quilogra

58.0

ma

Lombo suíno defumado. Lombo suíno defumado em processo de
defumação industrial, proveniente de carne resfriada fresca e
temperada para defumação. Produzido e embalado em
conformidade com as normas estabelecidas pela legislação
correspondente.
Marca: LANGUIRU
Fabricante: LANGUIRU

97

quilogra

50.0

ma

Lombo suíno inteiro preferencialmente resfriado. Lombo suíno de
primeira. Produzido, embalado e entregue conforme as normas
da legislação sanitárias vigentes.
Marca: LANGUIRU
Fabricante: LANGUIRU

99

EMBALAG

2800.0

EM

Manteiga sem sal. Manteiga sem sal, de primeira qualidade,
obtida do creme de leite (nata) padronizado, pasteurizado e
maturado. A embalagem deverá conter 200 g do produto. A
embalagem deve ser retangular e apresentar os dados de
identificação, data de fabricação e validade, lote, registro do
Ministério da Agricultura SIF/ DIPOA. Validade de até 4 meses.
Marca: VENEZA
Fabricante: VENEZA

100

UNIDADE

60.0

Margarina especial para folhados, com no mínimo 80% de
lipídios, fácil de trabalhar, sabor amanteigado, com ponto de
fusão entre 46-48ºC Embalagem fechada: válido por 06 meses a
partir da data de fabricação. Blocos revestidos contendo 02 kg do
produto. Na embalagem deve conter informações nutricionais,
data de fabricação e validade, número do lote. A embalagem
deve estar em perfeito estado de conservação, sem amassados
ou sinal de violação.
Marca: DORIANA
Fabricante: DORIANA

101

Pote

135.0

Mel puro de abelha, de flor de laranjeira. Produto natural,
elaborado por abelhas a partir do néctar das flores de laranjeira,
coletado e transformado por dois processos básicos, um físico,
evaporação de água e outro químico, adição de enzimas. Deve
apresentar registro no ministério da agricultura SIF 3070.
Embalado em pote plástico de polietileno, transparente fosco e
resistente. A embalagem deve conter 500 g do produto.
Marca: URUBICI
Fabricante: URUBICI

102

UNIDADE

110.0

Melado de cana, líquido xaroposo obtido pela evaporação do
caldo de cana, ou a partir da rapadura, por processos
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tecnológicos adequados. Elaborado com matéria-prima não
fermentada, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais
ou vegetais. Sem qualquer tipo de corante, natural ou artificial,
conservante ou edulcorantes. Aspecto líquido xaroposo e denso
(viscoso), cor amarelo âmbar. Cheiro característico e gosto doce.
Poderá apresentar no máximo 25% p/p de umidade, acidez em
solução normal máxima de 10% v/p, glicídeos totais de um
mínimo de 50% p/p e no máximo 6% p/p de resíduo mineral fixo
(cinzas). Ausência de sujidades, parasitas, larvas e insetos ou
seus fragmentos. Apresentar registro no ministério da agricultura.
Embalagem de plástico, polietileno resistente, transparente e
opaco, deve constar na embalagem data de fabricação e de
validade de no mínimo 12 meses. A embalagem deve conter 330
g do produto.
Marca: IN NATURA
Fabricante: IN NATURA
104

quilogra

140.0

ma

Mignon bovino sem cordão. Corte de novilho limpo, sem cordão,

61,19

8.566,60

6,92

103,80

17,36

208,32

3,77

188,50

17,07

204,84

também conhecido como filé, pode ainda ser chamado de lomo
(espanhol), filet (francês) ou tenderloin (inglês). Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente.
Marca: CCS
Fabricante: CCS

105

quilogra

15.0

ma

Moela de galinha congelada. Moela de galinha congelada,
apresentada em bandejas. Produzida e embalada 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: LANGUIRU
Fabricante: LANGUIRU

106

FRASCO

12.0

Molho de pimenta verde tipo green sauce. Molho de pimentas
feito a partir da pimenta verde jalapeño mexicana que é uma
seleção especial da pimenta suave anteriormente denominada
Jalapa. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de
entrega do produto. O frasco deve conter 60 ml do produto. Marca
de referência de qualidade: Tabasco.
Marca: TABASCO
Fabricante: TABASCO

107

FRASCO

50.0

Molho de pimenta vermelha. Embalado em recipiente de vidro
transparente e com 150 ml do produto. Ingrediente constantes no
produto: pimenta vermelha, vinagre, sal, açúcar e condimento
preparado de pimenta vermelha. O produto contém acidulante
ácido cítrico e conservante benzoato de sódio. A embalagem
deve conter informações nutricionais, data de fabricação e
validade e peso. Marcas de referência de qualidade: Hemmer,
Cêpera ou Kitano.
Marca: KITANO
Fabricante: KITANO

108

FRASCO

12.0

Molho de pimenta vermelha tipo pepper sauce. Embalagem 60
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ml. Molho de pimenta preparado com três ingredientes: pimentas
Tabasco vermelhas envelhecidas 3 anos em barril de carvalho,
sal da ilha de Avery e vinagre natural destilado. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
Marca: TABASCO
Fabricante: TABASCO
109

EMBALAG

15.0

EM

Molho de soja adocicado ou molho shoyo adocicado. Líquido

11,17

167,55

24,37

487,40

8,31

332,40

6,11

488,80

8,18

490,80

marrom escuro obtido da fermentação de soja com trigo ou outro
cereal ou amiláceo, de sabor levemente adocicado, com um
característico e agradável aroma de extratos de carne, usado
como flavorizante ou componente nutritivo em muitos países
orientas. Embalagem de polietileno resistente, transparente, sem
sinais de violação ou vazamento. Na embalagem deve conter
informações nutricionais (especialmente a concentração de
sódio), ingredientes, data de fabricação e validade, número do
lote e quantidade do produto. A embalagem deve conter 500 ml
do produto. Marca de referência de qualidade: Maruiti.
Marca: SAKURA
Fabricante: SAKURA

111

quilogra

20.0

ma

Mortadela tipo bologna. Carne suína, carne bovina, carne
mecanicamente separada de ave, toucinho, miúdos de suíno
(coração, rim, fígado), água, proteína texturizada de soja, amido
(máx. 5%), sal, alho, coentro, conservadores: nitratos e nitritos de
sódio; aromatizante: aromas naturais (com pimenta noz
moscada); estabilizante: tripolifosfato de sódio, realçador de
sabor: glutamato monossódico, corante: carmim de cochonilha,
antioxidante: eritorbato de sódio. Produzida e embalada em
conformidade com as normas estabelecidas pela legislação
vigente.
Marca: PERDIGÃO
Fabricante: PERDIGÃO

117

UNIDADE

40.0

Pão de centeio. Pão integral de centeio, fatiado, em embalagem
de polietileno resistente, sem sinais de violação. O produto deve
apresentar características próprias, não apresentar umidade
interna. Embalagem transparente na lateral que permita verificar o
produto. Fatias pesando aproximadamente 25 g, com peso total
do produto de aproximadamente de 400 a 500 g.
Marca: DOCEPAN

118

UNIDADE

80.0

Fabricante: DOCEPAN

Pão de forma com casca. Pão de forma, com casca, fresco do dia,
fatiado na vertical, com sal, pesando aproximadamente 400 a 500
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.
Marca: DOCEPAN
Fabricante: DOCEPAN

119

UNIDADE

60.0

Pão integral fatiado. Pão integral, feito com farinha de trigo
integral, fatiado na vertical. Fatias de aproximadamente 25 g, peso
total do produto, aproximadamente 400 g. Embalagem em
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polietileno resistente, transparente na lateral, que permita
visualizar o produto. A embalagem deve estar íntegra, sem sinais
de violação, umidade interna, deve conter informações
nutricionais, data de fabricação e validade, peso, número do lote
e registro no Ministério da Agricultura. Validade máxima de 10
dias
Marca: DOCEPAN
Fabricante: DOCEPAN
133

GARRAFA

30.0

Refrigerante de cola, em garrafa de 2 litros. Refrigerante de cola.

5,22

156,60

2,00

216,00

1,88

97,76

2,98

89,40

2,10

226,80

32,87

1.314,80

Embalagem PET, contendo 02 litros do produto. Na data da
entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de
validade do produto. Marca de referência de qualidade: Cocacola.
Marca: PEPSI
Fabricante: PEPSI
134

LATA

108.0

Refrigerante de cola, em lata de 350 ml. Refrigerante de cola.
Embalagem de alumínio, contendo 350 ml do produto. Na data da
entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de
validade do produto. Marcas de referência de qualidade: Cocacola e Pepsi.
Marca: PEPSI
Fabricante: PEPSI

135

LATA

52.0

Refrigerante de guaraná diet, em lata de 350 ml. Refrigerante a
base de guaraná. Embalagem de alumínio, contendo 350 ml. Na
data da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de
validade do produto. Marca de referência de qualidade:
Antarctica.
Marca: KUAT
Fabricante: KUAT

136

GARRAFA

30.0

Refrigerante de guaraná, em garrafa de 2 litros. Refrigerante a
base de guaraná. Embalagem PET, contendo 02 litros do produto.
Na data da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo
de validade do produto. Marca de referência de qualidade:
Antarctica.
Marca: NOVA SCHIN
Fabricante: NOVA SCHIN

137

LATA

108.0

Refrigerante de guaraná, em lata de 350 ml. Refrigerante a base
de guaraná. Embalagem de alumínio, contendo 350ml. Na data
da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de
validade do produto. Marca referência de qualidade: Antarctica.
Marca: KUAT
Fabricante: KUAT

140

quilogra
ma

40.0

Salame tipo italiano. Salame tipo italiano, fatiado finamente, em
embalagem à vácuo, prazo de validade indicado na embalagem.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.
Marca: SEARA
Fabricante: SEARA
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141

quilogra

90.0

ma

Sobrecoxa de frango congelada. Produzida e embalada em

11,55

1.039,50

3,35

268,00

31,93

223,51

conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
Embalagem contendo 1 kg do produto. Validade mínima a contar
da data de entrega: 6 meses.
Marca: LANGUIRU
Fabricante: LANGUIRU

144

PACOTE

80.0

Torrada integral, fatiada na horizontal, elaborada com farinha
integral. Acondicionado em embalagem original do fabricante,
resistente, contendo informações nutricionais, data de fabricação
e validade, número do lote. A embalagem deve conter
aproximadamente 160 g do produto. Marca de referência de
qualidade: Bauducco.
Marca: BAUDUCCO
Fabricante: BAUDUCCO

159

GARRAFA

7.0

Vodca tri-destilada. Garrafa de vidro contendo 1000 ml do produto.
Marcas de referência de qualidade: Smirnoff ou Orloff.
Marca: ORLOFF
Fabricante: ORLOFF

Total

R$ 66.048,30

VALOR TOTAL DA ATA R$ 115.644,58
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