
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO                             

CNPJ:

RUA DUQUE DE CAXIAS, 165

C.E.P.:

83.021.865/0001-61

89850-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Quilombo - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.:  75/2022 - PE

75/2022

75/2022

23/08/2022

Folha:  1/21

       O(a)  Prefeito Municipal,  SILVANO DE PARIZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

 LOTE:  1

SCS COMERCIO LTDA     (77542)

6 Açúcar branco cristal. Obtido de cana de açúcar, com aspecto,
cor, cheiro próprio, sabor doce, isento de sujidades, parasitas,
materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalado em
sacos plásticos íntegros hermeticamente fechados contendo
05Kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 03 (três) meses a partir da data
da entrega na unidade requisitante.

pct 200,00  0,0000     19,30 3.860,00

10 Amido de milho, produto amiláceo, fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas.
Validade mínima de 120 dias. Pacote de 500g.

pct 40,00  0,0000     3,30 132,00

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

75/2022

75/2022-PE

PREGÃO ELETRÔNICO

08/09/2022

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO 
PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS 
ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
ANOS INICIAIS E FINAIS, EDUCAÇÃO INFANTIL, REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS 
ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, E ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL, PELO PERÍODO DE 
06 (SEIS) MESES.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 
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 LOTE:  1

SCS COMERCIO LTDA     (77542)

11 Arroz integral, tipo 1, embalagem com 1 Kg, contendo data de
fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de
validade.

pct 20,00  0,0000     5,00 100,00

12 Arroz parbolizado, tipo 1, longo fino constituídos de grãos inteiros
isento de sujidades, materiais estranhos e mofos, safra corrente
e procedência nacional, embalagem plástica atóxica limpa não
violados, resistentes que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo, com 05 Kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar data de
fabricação recente e validade mínima de 03 (três) meses a partir
da data de entrega na unidade.

pct 320,00  0,0000     17,50 5.600,00

13 Aveia em flocos finos, embalagem limpa, não violado, resistente,
contendo 500g. 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. O produto deverá apresentar
validade mínima de seis meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

pct 50,00  0,0000     5,80 290,00

26 Cacau em pó, 100% Cacau, não alcalino, sem adição de álcalis,
e açúcar, no momento da entrega o produto deverá ter o mínimo
6 meses de validade. Embalagem de 200 gramas

un 90,00  0,0000     9,00 810,00

51 Extrato de tomate. Ingredientes: Tomate. Sem adição de açúcar
ou sal ou outro ingrediente. Não contém glúten. Devem constar
na embalagem a validade e modo de conservação do produto.
Embalagem de 300g

sch 400,00  0,0000     2,35 940,00

55 Farinha de milho, fina, amarela, safra corrente. Produto obtido do
grão de milho, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas
sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas. Sem
glúten.  Não poderão estar úmidas ou rançosas, prazo de
validade mínima de 90 dias. Pacote de 1kg.

kg 150,00  0,0000     3,90 585,00

56 Farinha de trigo branca especial, tipo 1, enriquecida, com ferro e
ácido fólico, livre de sujidades, parasitas e larvas, produto obtido
a partir de cereal limpo. Não poderá estar úmida, fermentada ou
rançosa. Com aspecto de pó fino BRANCO, cheiro e sabor
próprio. A embalagem primária deverá declarar a marca, nome e
endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote,
número do registro no órgão competente. Validade mínima de 3
meses a contar da data da entrega Embalagem de 5kg.

un 150,00  0,0000     19,00 2.850,00
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 LOTE:  1

SCS COMERCIO LTDA     (77542)

57 Farinha de Trigo integral, 100% pura, sem adição de outras
farinhas. Produto obtido a partir de cereal integral, são, isento de
matéria terrosa e em perfeito estado de conservação, não
poderá estar úmida, fermentada ou rançosa cheiro e sabor
próprios. Ingredientes:  acondicionada em embalagem de papel
de 1Kg, original do fabricante, com especificações do produto,
informações do fabricante, prazo de validade de no mínimo 4
meses e lote, produto isento de registro no Ministério da
Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE).

un 20,00  0,0000     5,00 100,00

58 Feijão carioca, de primeira qualidade, grãos íntegros.
Procedência natural de safra corrente. Será permitido limite de 2
por cento de impurezas e materiais estranhos. Embalado em
pacotes plásticos, atóxico, transparente e resistente. Pacote de
1Kg.

un 100,00  0,0000     7,30 730,00

59 Feijão Preto, de primeira qualidade, grãos íntegros. Procedência
natural de safra corrente. Será permitido limite de 2 por cento de
impurezas e materiais estranhos. Embalado em pacotes
plásticos, atóxico, transparente e resistente. Pacote de 1Kg.

un 400,00  0,0000     5,15 2.060,00

62 Flocos de milho açucarados, contendo milho geneticamente
modificado, açúcar, sal, vitaminas A, B1, B2, B6, B12 e C,
Niacina e ácido fólico, minerais: ferro e zinco, estabilizante:
lecitina de soja. Sem glúten. Embalagem de 500 á 1kg.Validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega.

un 200,00  0,0000     12,50 2.500,00

65 Grão de bico, composto de matéria prima sã, limpa, isenta de
matéria terrosa, substâncias nocivas, parasitas e insetos vivos,
não podendo estar úmida ou fermentada, em embalagem
plástica atóxica contendo 500 gramas.

un 100,00  0,0000     6,70 670,00

75 Lentilha classe média, tipo 1, constituído de no mínimo 95 por
cento de grãos inteiros na cor característica a variedade
correspondente, de tamanho e formatos naturais, maduros,
limpos e secos. Embalagem com procedência, informação
nutricional e registro no órgão competente. Validade mínima de
seis meses no momento da entrega. Pacote com 500 gramas.

un 100,00  0,0000     7,40 740,00

97 Óleo de girassol. Sem gordura Trans na porção. Embalagem
com 900ml, limpas, não amassadas, resistentes, que garantam
a integridade do produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do
registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

un 20,00  0,0000     15,25 305,00
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 LOTE:  1

SCS COMERCIO LTDA     (77542)

98 Óleo de milho. Sem gordura Trans na porção. Embalagem com
900ml, limpas, não amassadas, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do
registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

un 20,00  0,0000     13,00 260,00

99 Óleo de soja refinado, 100 por cento natural. Sem gordura Trans
na porção. Embalagem com até 900ml, limpas, não amassadas,
resistentes, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto e número do registro. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

un 360,00  0,0000     8,30 2.988,00

114 Sal refinado iodado, embalagem com 01 Kg, deve constar na
embalagem: composição, registro, peso líquido e prazo de
validade de no mínimo 1 ano a contar da data da entrega.

kg 220,00  0,0000     1,50 330,00

124 Vinagre de maçã, 750 ml em garrafa plástica, atóxica, com
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade e
registro no Ministério da Agricultura. Validade mínima de 6 (seis)
meses, a contar da data da entrega.

un 80,00  0,0000     2,85 228,00

125 Vinagre de vinho tinto unidade com 750 ml em garrafa plástica,
atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade e
registro no Ministério da Agricultura. Validade mínima de 6
meses, a contar da data da entrega.

un 250,00  0,0000     3,40 850,00

Total do Fornecedor: 26.928,00

 LOTE:  2

SCS COMERCIO LTDA     (77542)

20 Biscoito doce de leite, de primeira qualidade, devendo
apresentar por porção 30g: fibra alimentar acima de 0,5 gramas,
sódio abaixo de 150mg, isenta de gordura trans. Deve possuir
data de fabricação e validade. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem
de 335 a 400 gramas. Validade mínima de 6 meses a contar da
data de entrega.

pct 300,00  0,0000     4,65 1.395,00
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 LOTE:  2

SCS COMERCIO LTDA     (77542)

21 Biscoito doce tipo Maria, de primeira qualidade, devendo
apresentar por porção 30g: fibra alimentar acima de 0,5 gramas,
sódio abaixo de 150mg, isenta de gordura trans. Deve possuir
data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega. A embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente. Acondicionado em embalagem de 335
a 400 gramas.

pct 300,00  0,0000     4,65 1.395,00

22 Biscoito Tipo Água e sal: embalagem de 370 a 400g. Biscoito
salgado de água e sal. Embalagem de polipropileno resistente,
íntegra e sem sinais de violação contendo data de fabricação,
data de validade, número de lote, informações nutricionais e
peso. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.

pct 350,00  0,0000     5,70 1.995,00

23 Biscoito salgado tipo integral, contendo: farinha de trigo, farinha
de trigo integral aveia, centeio, enriquecida com ferro e ácido
fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, fibra de trigo,
açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico
(bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato
de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante e
melhorador de farinha e pode conter traços de leite, pacote de
400 gramas. Acondicionado em embalagem de 335 a 400
gramas. Validade mínima de 6 meses a contar da data de
entrega.

pct 150,00  0,0000     6,95 1.042,50

24 Biscoito tipo salgado com gergelim contendo: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura
vegetal, gergelim, açúcar invertido, sal, extrato de malte,
emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha: protease
e metabissulfito de sódio, fermento químico (bicarbonato de
sódio, pode conter traços de leite, contém glúten pacotes de 330
a 400 gramas. Embalado em embalagem de polietileno,
contendo marca do produto, características do produto, peso,
rotulagem nutricional, prazo de validade. Validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega.

pct 250,00  0,0000     6,80 1.700,00

27 Café solúvel granulado, validade mínima 12 meses e data de
embalamento no máximo 30 dias. Embalagem de vidro 200g.

un 230,00  0,0000     16,70 3.841,00

28 Canela em pó pura. Ingredientes: canela em pó sem adição de
outro componente.  Pote contendo 30g. Na embalagem deverá
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo
de validade, número do lote e tabela de informações nutricionais.

un 10,00  0,0000     4,40 44,00

29 Canela em rama, embalagem de 10g. Validade mínima de 6
meses no momento da entrega.

un 45,00  0,0000     2,85 128,25
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 LOTE:  2

SCS COMERCIO LTDA     (77542)

43 Colorífico em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros de
urucum, limpos, dessecados e moídos, com aspecto com cor,
cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos e a sua
espécie, acondicionado em embalagens de 500g. Sem Glúten e
sem gordura trans. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

un 180,00  0,0000     4,50 810,00

46 Cravo da Índia, embalagem de 10 à 12g. Validade mínima de 6
meses no momento da entrega.

un 30,00  0,0000     3,80 114,00

47 Cravo da índia em pó, apresentando em pó fino homogêneo;
com aspecto cheiro aromático e sabor próprios, livre de
sujidades e materiais estranhos a sua espécie. Embalagem em
forma de tubo, contendo 20 g. Demais condições de acordo com
as normas sanitárias vigentes. Embalagem transparente, atóxica
resistente de 12 gramas, contendo identificação do fabricante,
origem do produto, ingredientes, informação nutricional,
alergênicos, lote, peso, data de fabricação e validade. Validade
de no mínimo 6 meses a contar da data da entrega.

un 45,00  0,0000     4,80 216,00

49 Doce de fruta cremoso. Disponíveis nos sabores morango, uva,
banana, abacaxi, Figo, goiaba e abóbora com coco. Na
contratação será informado o sabor que deverá ser fornecido.
Ingredientes: composto por polpa de fruta, açúcar, glicose,
acidulantes, estabilizantes e conservantes. Não conter glúten.
Produto embalado em pote, contendo peso líquido de 900g. Pote
com lacre interno.  A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número do lote, data de validade e quantidade do produto.
Validade de no mínimo 12 meses, contada a partir da data de
emissão da nota fiscal.

un 100,00  0,0000     9,90 990,00

60 Fermento biológico seco, granulado, instantâneo, composto por
células de leveduras Saccharomyces cerevisae para preparo de
produtos fermentados embalado a vácuo, validade mínima de
120 dias no momento da entrega. Embalagem rotulada de 125
gramas.

un 20,00  0,0000     6,30 126,00

61 Fermento químico em pó, ingredientes: amido de milho ou fécula
de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e
carbonato de cálcio.  Embalagem rotulada com 250g. Validade
mínima de 120 dias a contar da data da entrega.

un 230,00  0,0000     7,00 1.610,00

93 Milho para pipoca, classe amarelo, grupo duro, tipo 1, livre de
impurezas, sujidades e parasitos. Embalagem de 500 gramas

un 20,00  0,0000     4,00 80,00

100 Orégano, validade mínima de 1 ano no momento da entrega e
embalagem com 100 gramas.

un 20,00  0,0000     8,70 174,00
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116 Sagu classe pérola, tipo 1, embalagem de 500g, contendo
apenas amido de mandioca. Validade mínima de 20 meses, a
contar da data de entrega.

pct 160,00  0,0000     5,70 912,00

117 Suco de uva integral, obtido da uva 100% natural. Isento de
conservantes, corantes, e sem adição de açúcar. Rotulado com
as informações mínimas: marca, endereço, data de produção,
data de validade, ingredientes e/ou informação nutricional.
Acondicionado em embalagem litro (vidro) 1,5lt. Entrega em
caixa.

un 300,00  0,0000     14,00 4.200,00

120 Uva passa branca, sem semente, sem adição de açúcar. Sem
glúten. Embalagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.
Embalagem plástica termos selada com peso aproximado de
150 gramas.

un 20,00  0,0000     6,40 128,00

121 Uva passa preta, sem semente, sem adição de açúcar. Sem
glúten. Embalagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.
Embalagem plástica termos selada com peso aproximado de
150 gramas.

un 35,00  0,0000     5,40 189,00

Total do Fornecedor: 21.089,75

 LOTE:  3

SCS COMERCIO LTDA     (77542)

16 Banha de origem animal (banha de porco) embalado em
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
Embalagem de 01Kg. Transportada em veículos fechados com
sistema de refrigeração e nas condições exigidas pela RDC 216.
Devendo ser entregue semanalmente, nas unidades escolares e
no depósito central da alimentação escolar.

un 10,00  0,0000     16,80 168,00
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48 Creme de leite pasteurizado (nata). Homogeneizado.
Embalagem em potes de polietileno (pet) de plástico, contendo
300g a 400g. Composição: Gordura láctea: mínimo de 25%.
Características sensoriais: cor branca, sabor e odor
característicos, suaves, não rançosos nem ácidos, sem sabores
ou odores estranhos. Textura: firme, untuosa, com bom
espalhamento. Aparência: brilhante, sem apresentação de
grumos, sem soro aparente. A rotulagem deverá conter toas as
informações nutricionais, nome e/ou marca, data de fabricação e
prazo de validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega
do produto. A embalagem deverá estar lacrada. Registro no
Ministério da Agricultura. O produto deverá estar resfriado no
momento da entrega. O transporte deverá ser feito em carro
refrigerado, conforme legislação da Anvisa.

un 100,00  0,0000     12,00 1.200,00

50 Ervilha congelada, selecionada, lavada, branqueada congelada,
embalada e estocada nos padrões técnicos, grãos uniformes,
embalados em sacos de polietileno de 300g, resistentes.
Transportada em temperatura inferior a pelo menos 0ºC (graus
celsius), em veículos fechados com sistema de refrigeração e
nas condições exigidas pela RDC 216. Devendo ser entregue
semanalmente, nas unidades escolares e no depósito central da
alimentação escolar.

un 50,00  0,0000     7,90 395,00

66 Iogurte com polpa de morango parcialmente desnatado,
embalagem pacote com 850g, composto por soro de leite
pasteurizado, leite pasteurizado semidesnatado, açúcar,
preparado de morango (água, açúcar líquido invertido, polpa de
morango, estabilizante: amido modificado, aroma idêntico ao
natural de morango, amido modificado, espessante: gelatina e
fermento lácteo). Com validade mínima de 30 dias, a contar da
data de entrega.

un 1.700,00  0,0000     6,95 11.815,00

67 Iogurte Zero Lactose, para dietas com restrição de lactose,
contendo data de fabricação e prazo de validade de no mínimo
30 dias, isento de mofo, odores estranhos, e substâncias
nocivas de 850g. Sabores de morango e salada de frutas. SERÁ
REALIZADO PEDIDO CONFORME OS NÚMEROS DE
ALÉRGICOS NA REDE MUNICIPAL.

un 50,00  0,0000     9,70 485,00
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68 Iogurte natural. Ingredientes: Leite pasteurizado integral e/ou
leite reconstituído integral e fermento lácteo. Embalagem
contendo 170g, marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido. Deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura. Deverá ser transportado em carros fechados
refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas (até 10ºC
ou de acordo com o fabricante) e adequadas, respeitando as
características do produto. De modo que a embalagem não se
apresente estufadas ou alteradas. Alérgicos: Contém leite e
derivados. Contém lactose. Não contém glúten. O produto
deverá estar resfriado no momento da entrega. O transporte
deverá ser feito em carro refrigerado, conforme legislação da
Anvisa.

un 130,00  0,0000     3,50 455,00

71 Leite de vaca UHT integral. Leite Longa Vida Integral Tetrapak,
caixas de 1000ml, fonte natural de proteínas e cálcio, manter
todas as características naturais do leite innatura, inclusive teor
de gordura. Deverá constar na embalagem do produto, tabela de
informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade
e registro no Ministério da Agricultura. Validade mínima de 120
dias podendo ficar armazenado em temperatura ambiente.

l 1.300,00  0,0000     8,35 10.855,00

72 Leite de vaca, UHT desnatado, com no máximo 0,5 % de
gordura, líquido, cor branca, odor e sabor característicos,
acondicionado em embalagem longa vida UHT, em caixa
cartonada de 1 litro, 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.

l 30,00  0,0000     8,35 250,50

73 Leite de vaca, UHT e zero lactose. Leite indicado para pessoas
que sofrem de intolerância à lactose, permitindo uma
alimentação balanceada, com todos os benefícios do leite, sem
prejudicar o seu organismo, validade mínima de 90 dias no
momento da entrega, embalagem Tetra Pak, 1 litro.

l 100,00  0,0000     9,00 900,00
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74 Leite em pó integral. Ingrediente: leite em pó integral, podendo
ser apenas acrescido de vitaminas e minerais. Não contém
glúten, Composição: produto resultante da desidratação do leite
fresco; aspecto: pó fino uniforme, sem grumos, isentos de
partículas estranhas; cor: branco amarelado; odor: suave não
ácido, não rançoso, sem odores estranhos, semelhante ao leite
fluido; sabor: suave, não ácido, não rançoso. Deve constar no
rótulo: data de fabricação e lote; data de validade; nome e
origem do produto; dados da empresa fabricante; peso líquido;
informações úteis sobre conservação e manuseio do produto. O
produto deverá ter no mínimo oito meses de validade no ato da
entrega do produto. Embalagem de 400g.

pct 45,00  0,0000     20,40 918,00

87 Manteiga com sal, de 1ª qualidade. Obtida do creme de leite
(nata) padronizado, pasteurizado e maturado, com 500g, com
teor mínimo de 80% de lipídeos, embalagens com dados de
identificação, data de fabricação e validade, lote, registro do
Ministério da Agricultura SIF/ DIPOA. Validade de, no mínimo, 4
meses. O produto deverá estar resfriado no momento da
entrega. O transporte deverá ser feito em carro refrigerado,
conforme legislação da Anvisa.

un 60,00  0,0000     29,90 1.794,00

88 Margarina vegetal com sal, livre de gordura TRANS, oriunda de
óleo vegetal líquidos e interesterificados, contendo vitaminas
dentro dos padrões legais. Teor de lipídeos entre 50% e 65%.
Embalagem plástica com tampa de proteção interna, pesando
500g, contendo a identificação do produto, a marca do
fabricante, o prazo de validade, a informação nutricional e o peso
liquido. Validade mínima de 05 meses a contar da data de
entrega.

un 50,00  0,0000     8,10 405,00

94 Milho Verde congelado, selecionado, lavado, branqueado,
congelado, embalado e armazenado nos padrões técnicos,
grãos uniformes, embalados em sacos plásticos de polietilenos
resistentes de 300g. Transportada em temperatura inferior a pelo
menos 0ºC (graus celsius), em veículos fechados com sistema
de refrigeração e nas condições exigidas pela RDC 216.
Devendo ser entregue semanalmente, nas unidades escolares e
no depósito central da alimentação escolar.Milho para pipoca,
classe amarelo, grupo duro, tipo 1, livre de impurezas, sujidades
e parasitos. Embalagem de 500 gramas

un 95,00  0,0000     8,70 826,50

Quilombo,   8   de  Setembro   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO                             

CNPJ:

RUA DUQUE DE CAXIAS, 165

C.E.P.:

83.021.865/0001-61

89850-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Quilombo - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.:  75/2022 - PE

75/2022

75/2022

23/08/2022

Folha:  11/21

 LOTE:  3

SCS COMERCIO LTDA     (77542)

96 Mortadela de Suíno embutido contendo, no mínimo, carne
(magra) suína, dianteiro bovino, presunto, toucinho, sal,
emulsificante, antioxidante, condimentos. Quando fatiada,
cortada em fatias de aproximadamente 20g cada. Embalagem
filme PVC ou saco plástico transparente ou a vácuo, contendo
500g a 3kg de produto, carimbos oficiais (SIM, SIE ou SIF), de
acordo com as portarias do ministério de Agricultura e vigilância
sanitária. Deverá ser transportado em carro resfriado ou caixas
de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde.

kg 130,00  0,0000     13,80 1.794,00

101 Ovos de galinha, vermelhos, tipo 1, grandes, frescos, sem
rachaduras e limpos. Embalagem com data e validade e aviário
de origem, com registro no SIM, SIF ou CISPOA.

dz 80,00  0,0000     13,30 1.064,00

110 Queijo mussarela - Produto deve conter cheiro e sabor de leite,
porém ligeiramente ácidos, textura firme e sem buracos. A
embalagem do produto deve ser a vácuo, deve ter o Selo do
Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal (SIF, SIE ou
SIM.), conter registro da data de fabricação, validade estampada
no rótulo da embalagem. Peso aproximado por peça 1kg.

kg 700,00  0,0000     48,40 33.880,00

111 Queijo Colonial, produto deve conter cheiro e sabor de leite,
porém ligeiramente ácidos, textura firme. A embalagem do
produto deve ser a vácuo, deve ter o Selo do Serviço de
Inspeção Federal, Estadual ou Municipal (SIF, SIE ou SIM.),
conter registro da data de fabricação, validade estampada no
rótulo da embalagem. Peso aproximado por peça 1kg.

kg 600,00  0,0000     49,40 29.640,00

115 Salsicha de carne Suína fresca e resfriada - isenta de ossos e
corpos estranhos, embalagem plástica e bem acondicionada,
sem acúmulo de líquidos em seu interior, com identificação do
produto, rótulo contendo a data de fabricação e o peso.
Temperatura de estocagem e registro do produto no SIM, SIF ou
CISPOA. Embalagem de 1kg a 3 kg.

kg 180,00  0,0000     13,50 2.430,00

Total do Fornecedor: 99.275,00

 LOTE:  4

NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME     (177983)

5 Açafrão da Terra, cúrcuma em pó 100% pura (açafrão da terra):
produto in natura, sem adição de ingredientes. Acondicionado
em embalagem contendo no mínimo 50g do produto.
Embalagem atóxica contendo identificação do fabricante, origem
do produto, ingredientes, informação nutricional, alergênicos,
lote, peso, data de fabricação e validade. Produto com no
mínimo 06 meses de validade no momento da entrega.

pct 10,00  0,0000     5,40 54,00
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7 Alecrim desidratado, contendo apenas folhas, acondicionado em
embalagem primária de polietileno, contendo nesta de 15 a 20g
(unidade) de peso líquido do produto. Deve constar na
embalagem informações conforme legislação vigente.

un 10,00  0,0000     4,50 45,00

9 Amendoim com pele, sem vagem, grãos inteiros e maduros,
sãos, perfeitos e de tamanho e coloração uniformes. Fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias
terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou
apresentando mofo ou com grão quebrados. Acondicionado em
embalagens plásticas de 500g. Validade mínima de 3 meses na
data da entrega.

pct 30,00  0,0000     6,79 203,70

30 Canjica Amarela, Produto De Boa Qualidade, em Embalagem
Primária, Saco Polietileno Atóxico Resistente, Termossoldado
De 500g. Rótulo Com Informação Nutricional, Data De Validade
e Lote.

pct 60,00  0,0000     4,50 270,00

39 Chá de camomila, em sachês individuais, composto de capítulo un 15,00  0,0000     3,58 53,70

40 Chá de erva-doce, em sachês individuais, composto de funcho
nacional (Foeniculum vulgare), sem glúten. Caixa de 10g com 10
sachês.

un 15,00  0,0000     3,58 53,70

42 Coco ralado puro, médio, em flocos, desidratado integral, sem
adição de açúcar, sem adição de conservantes ou outro
ingrediente. Embalagem de 100 gramas. A embalagem deve
conter procedência, identificação, lote, validade mínima de 6
meses a partir da data de fabricação, informações nutricionais.

pct 50,00  0,0000     4,95 247,50

52 Farinha de arroz. Ingredientes: 100% grãos de arroz (oriza sativa
spp.) moídos. Não contém glúten. Características: cor, odor,
sabor e textura característica. Embalagem primaria: saco
plástico, hermeticamente selado, atóxico, resistente, rotulado de
acordo com a legislação vigente, pesando 01 Kg. Na data da
entrega o produto deve dispor de no mínimo 04 meses de
validade.

un 20,00  0,0000     9,45 189,00

53 Farinha de aveia produzida a partir de matéria prima de
qualidade, sã, limpa, isenta de mofo e/ou caruncho,
apresentando cor e características naturais. Acondicionadas em
embalagem plástica atóxica, no volume de 200g. No rótulo deve
conter registro, data de fabricação e validade.

un 50,00  0,0000     5,83 291,50

54 Farinha de mandioca torrada seca, fina, amarela, tipo 1,
embalagem de 500g, contendo data de fabricação (na entrega
não superior a 30 Dias) e data de validade.

un 20,00  0,0000     3,15 63,00
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64 Goma de mandioca para preparo de tapioca. Ingredientes:
Fécula de mandioca e água. Especificações: Vegano, sem
açúcar, sem glúten, sem lactose, sem conservantes, sem sódio,
0% gorduras trans, não contém sal. Produto 100% Natural.
Validade: 120 dias. Peso líquido 500 gramas.

un 50,00  0,0000     6,30 315,00

77 Louro, ingredientes: folhas de louro secas. Embalagem plástica
atóxica de 5g.

un 20,00  0,0000     1,80 36,00

79 Macarrão com ovos, tipo parafuso integral. Fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas,
parasitas e larvas, não podendo estar fermentadas ou rançosas.
A embalagem não poderá haver mistura de outros tipos de
macarrão. Pacote com 500 gramas. Validade mínima de 180
dias no momento da entrega.

pct 20,00  0,0000     3,60 72,00

80 Macarrão com ovos, tipo Cabelo de Anjo. Fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas,
parasitas e larvas, não podendo estar fermentadas ou rançosas.
A embalagem não poderá haver mistura de outros tipos de
macarrão. Pacote com 500 gramas. Validade mínima de 180
dias no momento da entrega.

un 50,00  0,0000     4,95 247,50

81 Macarrão com ovos, tipo parafuso. Fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas,
parasitas e larvas, não podendo estar fermentadas ou rançosas.
A embalagem não poderá haver mistura de outros tipos de
macarrão. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2
vezes mais do peso antes da cocção. Pacote com 500 gramas.
Validade mínima de 180 dias no momento da entrega.

un 200,00  0,0000     3,15 630,00

82 Macarrão integral, tipo espaguete. Fonte de fibras e proteínas.
Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas, parasitas e larvas, não podendo ser
fermentadas ou rançosas. A embalagem não poderá haver
mistura de outros tipos de macarrão. Pacote com 500 gramas.
Validade mínima de 180 dias no momento da entrega.

un 20,00  0,0000     3,58 71,60

83 Macarrão tipo espaguete. Fonte de fibras e proteínas. Fabricado
a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias
terrosas, parasitas e larvas, não podendo estar fermentadas ou
rançosas. A embalagem não poderá haver mistura de outros
tipos de macarrão. Pacote com 500 gramas. Validade mínima de
180 dias no momento da entrega.

un 200,00  0,0000     4,49 898,00
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84 Macarrão tricolor parafuso. Composto de Sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados,
espinafre e tomate desidratados, corantes naturais, urucum e
cúrcuma. Embalagem de plástico atóxico, com 500g. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir
da data de entrega.

un 100,00  0,0000     4,50 450,00

89 Massa alfabeto, em formato de letras, com ovos, produzida com
farinha tipo I, pura e livre de impurezas. Especial para a
alimentação de crianças. Validade mínima de seis meses no
momento da entrega. Embalagem de 500 gramas.

pct 30,00  0,0000     5,44 163,20

108 Polvilho azedo, embalagem com 500g, data de fabricação
recente. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data da
entrega.

un 50,00  0,0000     5,50 275,00

109 Polvilho doce, embalagem com 500g, data de fabricação
recente. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data da
entrega

un 50,00  0,0000     5,30 265,00

Total do Fornecedor: 4.894,40

 LOTE:  5

NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME     (177983)

32 Carne bovina tipo paleta ou acém: porcionada em Cubos
congelada, sem osso, sem gordura (máximo de 10%) ou
cartilagens ou nervos, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam
impróprias ao consumo e que alterem suas características
naturais (físicas, químicas e organolépticas). Sem sinais de
descongelamento. Deverá ser acondicionada em embalagem
primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de
sujidades e ou ação de microrganismos. Em pacotes de 1 Kg,
devidamente selada, com especificação de peso, validade do
produto, marca/procedência e certificado de inspeção (registro
no SIF, SIE ou SIM). Fabricação: Máximo de 30 dias. Validade:
mínimo de 6 Meses. Transportada em temperatura inferior a pelo
menos 0ºC (graus celsius), em veículos fechados com sistema
de refrigeração e nas condições exigidas pela RDC 216.
Devendo ser entregue semanalmente, nas unidades escolares e
no depósito central da alimentação escolar.

kg 900,00  0,0000     29,04 26.136,00
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33 Carne bovina moída, congelada, de boa qualidade, sem gordura,
sem nervos, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa,
cor vermelho-cereja sem manchas esverdeadas ou outra
coloração, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades,
parasitas e larvas. Deve estar acondicionada em embalagem
intacta de polipropileno, (pct 1 kg de forma que não grude nos
demais, após congelados), devidamente identificados com rótulo
impresso ou etiqueta adesiva, de acordo com a legislação
vigente, devendo ter certificação do fornecedor de inspeção
municipal, estadual ou federal e procedência da carne (registro
no SIF, SIE ou SIM). Fabricação: Máximo de 30 dias. Validade:
mínimo de 6 Meses. Transportada em temperatura inferior a pelo
menos 0ºC (graus celsius), em veículos fechados com sistema
de refrigeração e nas condições exigidas pela RDC 216.
Devendo ser entregue semanalmente, nas unidades escolares e
no depósito central da alimentação escolar.

kg 900,00  0,0000     20,94 18.846,00

34 Carne de frango, tipo coxa e sobrecoxa, sem dorso, de primeira
qualidade, firme, congelada, sem machucados, sem pele
rasgada nem ossos quebrados, nem penas. Contendo
identificação da empresa, registro no SIF, SIE ou SIM. Validade
de 6 meses na entrega Transportada em temperatura inferior a
pelo menos 0ºC (graus celsius), em veículos fechados com
sistema de refrigeração e nas condições exigidas pela RDC 216.
Devendo ser entregue semanalmente, nas unidades escolares e
no depósito central da alimentação escolar.

kg 1.100,00  0,0000     8,80 9.680,00

35 Carne de frango, tipo filézinho de peito, de primeira qualidade,
sem pele, congelada. Embalagem de no mínimo 1 kg. O produto
deverá possuir registro no SIF, SIE ou SIM. Devidamente
identificados com rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de acordo
com a legislação vigente. Com prazo de validade de no mínimo
seis meses e data de fabricação de no máximo trinta dias.
Transportada em temperatura inferior a pelo menos 0ºC (graus
celsius), em veículos fechados com sistema de refrigeração e
nas condições exigidas pela RDC 216. Devendo ser entregue
semanalmente, nas unidades escolares e no depósito central da
alimentação escolar.

kg 1.600,00  0,0000     19,50 31.200,00
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36 Carne suína tipo pernil em cubos, sem pele, sem osso, sem
pele, congelada, livre de sujidades e parasitas, larvas e detritos
animais ou vegetais. Carne com odor agradável e característico,
sabor e aspecto próprio, sem manchas esverdeadas ou de outra
coloração, não amolecida ou pegajosa, deve estar
acondicionada em embalagem intacta, transparente, atóxica,
resistente (de 1kg, em fatias de, no máximo 3cmx3cm de modo
que não estejam grudadas umas nas outras após congeladas).
Devidamente identificados com rótulo impresso ou etiqueta
adesiva, de acordo com a legislação vigente, devendo ter
certificação do fornecedor de inspeção municipal, estadual ou
federal e procedência da carne (registro no SIF, SIE ou SIM).
Fabricação: Máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 6 Meses.
Transportada em temperatura inferior a pelo menos 0ºC (graus
celsius), em veículos fechados com sistema de refrigeração e
nas condições exigidas pela RDC 216. Devendo ser entregue
semanalmente, nas unidades escolares e no depósito central da
alimentação escolar.

kg 800,00  0,0000     15,78 12.624,00

Total do Fornecedor: 98.486,00

 LOTE:  6

SCS COMERCIO LTDA     (77542)

1 Abacaxi Pérola ou Havaí de primeira qualidade, unidades de
tamanho médio, frutas firmes, sem machucados e lesões de
origem física ou mecânica, grau médio de amadurecimento,
devem estar limpas.

un 250,00  0,0000     5,98 1.495,00

2 Abóbora tipo cabotiá, de primeira, ótima qualidade, tamanho e
coloração uniforme, grau médio de amadurecimento, isenta de
enfermidades e material terroso, sem danos físicos e mecânicos
oriundos de manuseio e transporte.

kg 80,00  0,0000     5,08 406,40

3 Abobrinha verde italiana ou menina, com ausência de
rachaduras ou cortes na casca. Ótima qualidade, tamanho e
coloração uniformes, grau médio de amadurecimento, sem
ressecamento ou queimaduras. Livres de umidade externa, terra,
parasitas e resíduos de fertilizantes.

kg 30,00  0,0000     3,55 106,50

4 Acelga fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre
de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

un 200,00  0,0000     5,90 1.180,00
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8 Alho bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido,
isento de sujidades, parasitas e larvas.

kg 15,00  0,0000     31,70 475,50

14 Banana caturra primeira qualidade, semi madura, tamanho
médio, pesando aproximadamente cento e trinta gramas a
unidade. Devem apresentar as características do cultivar bem
definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem
formadas, com polpa intacta e firme, limpas, com coloração
própria, livres de danos mecânicos e fisiológicos, pragas e
doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e
maturação.

kg 3.200,00  0,0000     3,98 12.736,00

15 Banana prata, de primeira qualidade, grau médio de
amadurecimento, com polpa intacta e firme, cor uniforme e
limpa, tamanho médios, frutas firmes sem lesões de origem
física ou mecânica.

kg 500,00  0,0000     4,55 2.275,00

17 Batata doce, com casca roxa, lavada lisa de primeira compacta e
firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho
uniforme devendo ser graúda.

kg 100,00  0,0000     3,45 345,00

18 Batata Inglesa lavada lisa de primeira compacta e firme sem
lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme
devendo ser graúda. Não apresentar os defeitos aparentes como
esverdeamento, arroxeamento, brotamento, rachadura, podridão
e os defeitos internos como coração oco, negro e mancha, deve
estar isenta de excesso de substâncias terrosas sujidade, corpos
estranhos aderidos a superfície externa.

kg 500,00  0,0000     5,30 2.650,00

19 Beterraba sem folhas, de primeira qualidade, tamanho médio,
pesando no mínimo duzentos gramas a unidade, deve
apresentar as características do cultivar bem definidas, estar
fisiologicamente desenvolvida, bem formada, limpa, com
coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos,
podridão, passado, murcho ou com ferimento, pragas e doenças
e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.

kg 300,00  0,0000     4,59 1.377,00

25 Brócolis de primeira qualidade, colhido recentemente, cor e
aparência característica, em indícios de florescência.  Sem
lesões de origem física ou mecânica, com tamanho e coloração
uniforme.

un 100,00  0,0000     7,50 750,00

31 Caqui chocolate, fuyu ou café, grau médio de amadurecimento
de 1ª qualidade, unidades médias de aproximadamente 120g.
Livres de rupturas e cor uniforme. Entrega respeitará a
sazonidade.

kg 500,00  0,0000     7,70 3.850,00
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37 Cebola de primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem
lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes
sem manchas com tamanho e coloração uniformes, isenta de
sujidades parasitas e larvas.

kg 450,00  0,0000     5,70 2.565,00

38 Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca compacta e
firme sem lesões de origem física ou mecânica sem rachaduras
e cortes com tamanho e coloração uniforme, devendo ser
graúda.

kg 450,00  0,0000     4,28 1.926,00

41 Chuchu de primeira qualidade, pesando entre trezentos a
quatrocentos gramas a unidade, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado, limpo, com coloração própria, livre
de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em
perfeitas condições de conservação e maturação.

kg 300,00  0,0000     4,05 1.215,00

44 Couve-flor primeira qualidade, pesando entre oitocentos a mil
gramas a unidade, estar fisiologicamente desenvolvido, bem
formado, limpo, com coloração própria, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas
condições de conservação e maturação.

un 200,00  0,0000     7,95 1.590,00

45 Couve manteiga - deverá estar fresco e isento de parasitas,
larvas e danos físicos e/ou mecânicos, decorrentes do transporte
e manuseio. Os maços devem conter 200 g.

un 100,00  0,0000     6,05 605,00

63 Goiaba vermelha de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, com polpas firmes e intactas, tamanhas e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. Isenta de
enfermidades, material terroso, umidade externa anormal,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundo de manuseio e transporte. Entrega respeitará a
sazonidade.

kg 150,00  0,0000     7,75 1.162,50

69 Kiwi unidades pesando aproximadamente 70g cada, firmes
íntegros, sem pontos macios, grau de maturação para consumo
na semana da entrega. A entrega respeitará a sazonalidade.

kg 15,00  0,0000     12,40 186,00

70 Laranja pêra, lima, baia ou valência, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturação adequado a manipulação,
transporte e consumo, isenta de sujidades, parasitas e larvas,
sem lesoes de origem física ou mecânica oriunda de manuseio
ou transporte.

kg 150,00  0,0000     5,30 795,00

76 Limão Tahiti, grau de amadurecimento médio, sem rupturas, e
não deve apresentar casca murcha.

kg 30,00  0,0000     6,55 196,50

Quilombo,   8   de  Setembro   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE QUILOMBO                             

CNPJ:

RUA DUQUE DE CAXIAS, 165

C.E.P.:

83.021.865/0001-61

89850-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Quilombo - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.:  75/2022 - PE

75/2022

75/2022

23/08/2022

Folha:  19/21

 LOTE:  6

SCS COMERCIO LTDA     (77542)

78 Maçã Fuji ou Gala, primeira qualidade, tamanho médio, pesando
aproximadamente cento e oitenta gramas a unidade, estar
fisiologicamente desenvolvida, bem formada, limpa, com
coloração própria, com polpa intacta e firme, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas
condições de conservação e maturação. A variedade a ser
entregue dependerá da safra.

kg 1.800,00  0,0000     7,95 14.310,00

85 Mamão formosa primeira qualidade, semimaduro, tamanho
médio, pesando entre 2 e 2,5 quilogramas a unidade, fresco,
com polpa firme e intacta, deve apresentar as características do
cultivar bem definidas, estar fisiologicamente desenvolvido, bem
formado, limpo, com coloração própria, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, apodrecimento, pragas e doenças e
estarem em perfeitas condições de conservação e maturação.

kg 300,00  0,0000     11,35 3.405,00

86 Manga de primeira qualidade, unidades íntegras, frescas e
limpas, grau médio de amadurecimento; sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

kg 250,00  0,0000     8,10 2.025,00

90 Melancia tamanho regular de 1ª qualidade, redonda, casca lisa,
graúda de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida
e madura, com polpa firme e intacta, a granel pesando entre 10
a 12 quilos cada.

kg 1.000,00  0,0000     3,95 3.950,00

91 Melão amarelo de 1ª qualidade, a casca deve estar firme, sem
rachaduras, e cor vibrante, no ponto de maturação com
características organolépticas mantidas, com polpa intacta e
firme; peso médio de 1,4Kg

kg 170,00  0,0000     8,45 1.436,50

92 Melão cantaloupe de 1ª qualidade, a casca deve estar firme,
sem rachaduras, no ponto de maturação com características
organolépticas mantidas, com polpa intacta e firme; peso médio
de 1,4Kg.

kg 100,00  0,0000     8,95 895,00

95 Morango in natura, fruta fisiologicamente desenvolvida, bastante
firme, com maturação apropriada, inteira, sem ferimentos, livre
de pragas e doenças e munida de cálice e pedúnculo verde, não
pode apresentar morangos apodrecidos. Em embalagem plástica
transparente pesando 250g cada, sem sinais de fungos ou
apodrecimento.

kg 20,00  0,0000     30,60 612,00

102 Pepino japonês, in natura, firme, limpo sem partes estragadas,
amassadas ou moles. Cor verde escura ou verde escura
brilhante. Para consumo na semana da entrega.

kg 150,00  0,0000     7,95 1.192,50

103 Pera, a casca precisa ser lisa e macia, sem picada de inseto,
amassada, sem imperfeições, deve ser doce e suculenta, não
deverá estar verde nem totalmente madura, com polpa firme e
intacta, de 1ª qualidade.

kg 100,00  0,0000     7,65 765,00
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104 Pêssego. Características: de primeira qualidade, aspecto firme e
casca íntegra. Aroma, cor e sabor próprios da espécie e
variedade. Tamanho uniforme. Grau de maturação tal que lhes
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. A
entrega respeitará a sazonalidade.

kg 60,00  0,0000     8,27 496,20

105 Pimentão amarelo, tamanho médio, no ponto de maturação, sem
ferimentos ou defeitos, sem manchas livres de resíduos de
fertilizantes.

kg 10,00  0,0000     13,00 130,00

106 Pimentão verde, tamanho médio, no ponto de maturação, sem
ferimentos ou defeitos, sem manchas livres de resíduos de
fertilizantes.

kg 40,00  0,0000     8,97 358,80

107 Pimentão vermelho, tamanho médio, no ponto de maturação,
sem ferimentos ou defeitos, sem manchas livres de resíduos de
fertilizantes.

kg 10,00  0,0000     13,00 130,00

112 Repolho Roxo, tamanho médio, com folhas compactas e com
consistência firme, estar fisiologicamente desenvolvido, bem
formado, limpo, com coloração própria, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas
condições de conservação e maturação.

un 200,00  0,0000     5,95 1.190,00

113 Repolho verde, tamanho médio, com peso médio de dois
quilogramas a unidade, com folhas compactas e com
consistência firme, estar fisiologicamente desenvolvido, bem
formado, limpo, com coloração própria, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas
condições de conservação e maturação.

un 270,00  0,0000     5,90 1.593,00

118 Tangerina Ponkan, murcote e montenegrina madura, fruto no
grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da
espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho. Não apresentar baixa suculência, passado e podridão. A
entrega respeitará a sazonidade.

kg 250,00  0,0000     6,00 1.500,00

119 Tomate longa vida de primeira qualidade, grau médio de
amadurecimento, aspecto globoso, cor vermelha, classificada,
de polpa firme e intacta, isento de enfermidades boa qualidade,
livres de resíduos de fertilizantes, sujividade, parasitas e larvas,
sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio
ou transporte, acondicionado em sacos plásticos por quilo.

kg 400,00  0,0000     8,50 3.400,00

122 Uva, Niágara deve ser doce e suculenta, firme e estar bem presa
ao cacho, nova e de qualidade, não deve estar murcha ou
despencando. A entrega respeitará a sazonalidade.

kg 20,00  0,0000     7,95 159,00
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123 Vagem de primeira qualidade, colhida recentemente; unidades
frescas e limpas, com cor característica, sem lesões de origem
física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte.

kg 60,00  0,0000     9,95 597,00

Total do Fornecedor: 76.032,40

Total Geral: 326.705,55
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