
ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         CNPJ:RUA 31 DE MARCO 1050                    C.E.P.: 82.939.471/0001-2489660-000
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lacerdópolis - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  26/2020 - PR 44/202011/12/2020Folha:  1/20

       O(a)  Prefeito,  SERGIO LUIZ CALEGARI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação emvigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 ealterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI ME     (10857)2 Achocolatado - Mistura em pó para o preparo de achocolatado,enriquecido com vitaminas e minerais. O produto deve estar comsuas características de cor, sabor, cheiro, preservados, deve serformulado a partir de matérias-primas selecionadas. Ingredientes:açúcar, cacau, extrato de malte, sal, leite em pó desnatado, sorode leite em pó, vitaminas (A, B1, B2, B6, C, D3 e PP),estabilizante, lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten.Acondicionado em pacotes, potes plásticos ou latas de no mínimo400g, deve conter externamente os dados de identificação eprocedências, informação nutricional, número do lote, data devalidade, quantidade do produto e número do registro. O produtodeverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir dadata de entrega na unidade requisitante. - Marca:   celli
UN 210,00  0,0000 4,28    898,80

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

44/202026/2020-PRPREGÃO PRESENCIAL29/12/2020Aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção dos serviços, ações e projetos ofertados pelas secretarias ou fundos municipais.
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 
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DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI ME     (10857)3 Açúcar Refinado - produto processado da cana-de-açúcar commoagem refinada, com aspecto, cor, cheiro próprio, sabor doce,isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritosanimais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegroshermeticamente fechados contendo 5 kg. A embalagem deveráconter externamente os dados de identificação, procedência,informação nutricional, número do lote, data de validade,quantidade do produto. O produto deverá apresentar validademínima de 06 (seis) meses a partir da data da entrega na unidaderequisitante. - Marca:   duçula
PCT 260,00  0,0000 14,73    3.829,80

13 Biscoito doce tipo Maisena, primeira qualidade. Deverá serfabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta demateriais terrosas, parasitas e em perfeito estado de conservação,serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteresorganolépticos anormais, não podendo apresentar excesso dedureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem dupla, comprocedência, informação nutricional e registro impresso no rótulo.Validade mínima 120 dias no momento da entrega. Pacote de 400gr - Marca:   diana
PCT 330,00  0,0000 4,85    1.600,50

14 Biscoito Doce, tipo rosquinha de coco, embalagem plásticacontendo 400 gramas, isento de mofo, odores estranhos esubstâncias nocivas, embalagem plástica prazo mínimo devalidade de 06 meses, a partir da data de entrega. - Marca:  luan PCT 300,00  0,0000 4,75    1.425,0015 Biscoito Salgado, tipo cream cracker ou integral. Deverá serfabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isenta dematérias terrosas, parasitas e em perfeito estado de conservação,serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteresorganolépticos anormais, não podendo apresentar excesso dedureza e nem se apresentar quebradiço. Adicionada em pacotesde polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com 400g eembalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, comprecedência, registro e informação nutricional no rótulo o produtodeverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data deentrega na unidade requisitante. - Marca:   diana
PCT 400,00  0,0000 4,98    1.992,00

17 Café solúvel granulado, validade mínima 12 meses. Embalagem200g - Marca:  amigo UN 310,00  0,0000 10,85    3.363,50
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DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI ME     (10857)19 Carne bovina tipo moída, de primeira qualidade, tipo coxão moleou patinho, sem pelanca, sem gordura, congelada, sem sebo, comaspecto, cor, cheiro e sabor próprios, congelada, isento de aditivosou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e quealterem suas características naturais (físicas, químicas eorganolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagemprimária constituída de plástico atóxico transparente, isenta desujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada,com especificação de peso, validade do produto emarca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 mesescontados a partir da data de entrega. - Marca:  fribaz
KG 90,00  0,0000 22,99    2.069,10

25 Chá de hortelã, em sachês composto com (Mentha spicata). Emsachês envelopados individualmente. Caixa com 15 gramas com15 saches. - Marca:  nobel CX 260,00  0,0000 3,52    915,2026 Chá de maçã e canela, sem glúten. Em sachês envelopadosindividualmente. Caixa com 15 gramas com 15 sachês. - Marca:nobel CX 255,00  0,0000 3,54    902,7027 Creme de leite UHT homogeneizado, sem necessidade derefrigeração. Embalagem tetrapak de 200g. Prazo de validademínimo de 06 meses a contar a partir da data de entrega. - Marca:terra viva UN 50,00  0,0000 2,88    144,0028 Doce de fruta sabores: morango, uva ou frutas vermelhas.Embalagem: pote plástico em polietileno, transparente, atóxico,íntegro, com tampa e lacre de proteção, contendo 1kg. Prazo devalidade mínimo de 10 meses a contar a partir da data de entrega.- Marca:  difruti KG 215,00  0,0000 9,97    2.143,5530 Erva Mate, pacote com 1 kg - Marca:  delazeri UN 600,00  0,0000 9,54    5.724,0031 Ervilhas em lata, produto preparado com as ervilhas previamentedebulhadas, envazadas praticamente cruas, reidratadas oupré-cozidas imersas ou não em líquido de cobertura apropriadasubmetida a processo tecnológico adequado antes ou depois dehermeticamente fechados, os recipientes utilizados a fim de evitara sua alteração. Embalagem de 280 gramas - Marca:  bonare LTA 80,00  0,0000 2,46    196,80
37 Leite longa vida integral, HUT. Leite Longa Vida integral Tetrapak,caixas de 1L, fonte natural de proteínas e cálcio, manter todas ascaracterísticas naturais do leite in-natura, inclusive teor degordura. Deverá constar na embalagem do produto, tabela deinformações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade eregistro no Ministério da Agricultura. Validade mínima de 120 diaspodendo ficar armazenado em temperatura ambiente Caixas com12 unidades - Marca:   terra viva

CX 400,00  0,0000 40,00    16.000,00
Lacerdópolis,   29   de  Dezembro   de   2020. ----------------------------------------------------------------------SERGIO LUIZ CALEGARIPREFEITO



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         CNPJ:RUA 31 DE MARCO 1050                    C.E.P.: 82.939.471/0001-2489660-000
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lacerdópolis - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  26/2020 - PR 44/202011/12/2020Folha:  4/20

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI ME     (10857)43 MASSA COM OVOS - PARAFUSO, ESPAGUETTI E FARFALLE,isento de sujidades, odores estranhos e substancias nocivas. Aembalagem deverá conter externamente os dados deidentificação, procedência, informações nutricionais, número delote, data de validade, quantidade do produto. O produto deveráapresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data deentrega. Pacote com 500 gramas. - Marca:  for de lis PCT 60,00  0,0000 3,30    198,00
46 Milho Verde em conserva, simples, grãos inteiros, imersos emágua, açúcar e sal, tamanho e coloração uniforme. Embalagemcom 200 gramas de peso drenado. O produto deverá ter validademínima de 08 meses. O produto não poderá ter a data defabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data - Marca:bonare UN 70,00  0,0000 2,77    193,90
47 Óleo de soja refinado, 100% natural. Embalagem com 900ml,limpas, não amassadas, resistentes, que garantam a integridadedo produto até o momento do consumo. A embalagem deveráconter externamente os dados de identificação e procedência,informação nutricional, número do lote, data de validade,quantidade do produto e número do registro. O produto deveráapresentar validade mínima de 6 meses a partir da data deentrega na unidade requisitante - Marca:  cocamar

UN 70,00  0,0000 7,88    551,60
48 Orégano, validade mínima de 1 ano no momento da entrega eembalagem com 100 gramas - Marca:  incas UN 30,00  0,0000 6,35    190,5053 Pipoca; pacote 500g, tipo 1. Não serão aceitas embalagensamassadas ou danificadas - Marca:  daju PCT 80,00  0,0000 3,48    278,4055 Presunto cozido fatiado sem capa de gordura, de primeiraqualidade. A embalagem original deve ser a vácuo em sacoplástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, quegaranta a integridade do produto até o momento do consumo,pesando 500gr. A embalagem deve conter externamente os dadosde identificação, procedência, informações nutricionais, número delote, quantidade do produto, número do registro no Ministério daAgricultura/ SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deveráatender as especificações técnicas da portaria nº 369 de04/09/1997 do Ministério da agricultura e do Abastecimento e doregulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos deorigem animal. - Marca:   pamplona

UN 950,00  0,0000 13,90    13.205,00
57 Refrigerante acondicionado em garrafas "Pet" com tampa derosca. Contendo 2 Litros Cada. Nos sabores: laranja, uva, limão eguaraná. Os sabores serão definidos na A.F. - Marca:   kiko UN 1.000,00  0,0000 4,50    4.500,0059 Sal refinado iodado, embalagem com 1 kg, deve constar naembalagem: Composição, registro, peso líquido e prazo devalidade de no mínimo 1 ano a contar da data da entrega. - Marca:zizo KG 70,00  0,0000 2,04    142,80
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DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI ME     (10857)84 ÁGUA DE COCO 200 ML: contém água de coco, frutose.CONSERVADOR INSS 223. NÃO CONTÉM GLÚTEN - - Marca:puro coco UN 850,00  0,0000 2,48    2.108,0087 BATATA PALHA EM BALAGEM 01 KG: ingredientes batata,gordura vegetal hidrogenada e sal. alérgicos: contém derivados desoja. não contém glúten - Marca:   mix UN 160,00  0,0000 27,85    4.456,0088 BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE. Apresentação:Caixinha de 200ml, com canudinho preso na embalagem.Características: Composição básica: Leite integral reconstituído,açúcar, soro de leite em pó, cacau em pó, gordura vegetalhidrogenada, extrato de malte, sal e vitaminas. Embalagem comidentificação completa, número do registro no SIE/SIF, data defabricação, prazo de validade e lote. Produto com validade igualou superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca:terrinha
UN 300,00  0,0000 1,26    378,00

92 CHOCOLATE COLORIDO TIPO MINI PASTILHA 500 GRAMAS:açúcar, gordura vegetal fracionada, leite em pó integral, cacau empó, soro de leite em pó, emulsificante, lecitina de soja e esteres deácido ricinolenico, cera de carnaúba, sal, aromatizante e corante. -Marca:  incas PCT 80,00  0,0000 17,99    1.439,2094 FARINHA DE MILHO, embalagem de 1 kg, prazo de validademínimo de 3 meses a contar da data de entrega. - Marca:  daju KG 200,00  0,0000 3,74    748,0096 FEIJÃO PRETO TIPO 1, embalagem com 1 kg, com identificaçãodo produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso,fabricante, data de fabricação e validade mínima de 3 meses acontar da data de entrega. - Marca:  rei mesa PCT 50,00  0,0000 7,87    393,5097 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, embalagem com 100 g, prazo devalidade mínimo de 3 meses a contar da data de entrega. - Marca:apti UN 30,00  0,0000 3,10    93,0098 Gelatina em pó (1 kg), sabores diversos. - Marca:  de casa KG 350,00  0,0000 13,69    4.791,50101 MARGARINA VEGETAL com sal, 70% de lipídios, isenta degordura trans, embalagem com 500 g, com identificação doproduto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso,fabricante, data de fabricação e validade mínima de 3 meses acontar da data de entrega. - Marca:  coamo familia UN 50,00  0,0000 6,49    324,50
Lacerdópolis,   29   de  Dezembro   de   2020. ----------------------------------------------------------------------SERGIO LUIZ CALEGARIPREFEITO



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         CNPJ:RUA 31 DE MARCO 1050                    C.E.P.: 82.939.471/0001-2489660-000
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lacerdópolis - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  26/2020 - PR 44/202011/12/2020Folha:  6/20

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI ME     (10857)102 MASSA CASEIRA INTEGRAL, espessura média, não congelada,feita do dia. Produzida com matéria-prima de 1ª qualidade. Devemestar íntegras (inteiras), cor, odor e sabor característico. Livre desujidades e quaisquer outros 21 materiais não pertencentes aoalimento. Serão rejeitados produtos amassados, achatados e"embatumados" aspecto massa pesada e de característicasorganolépticas anormais. Embalagem com 1 kg, em materialatóxico, plástico, íntegro e não violado, deve conter rótulo comdescrições, data de fabricação e validade e quantidade Tipoespaguete, peneP - Marca:  orquidea
PCT 130,00  0,0000 5,95    773,50

104 SALAME TIPO ITALIANO, Deve apresentar odor característico,cor variado do vermelho cereja a vermelho escuro, acondicionadoem embalagens de 1 kg. A embalagem deve estar íntegra,adequada e resistente, com rotulagem específica e peso, tipo decarne, data de fabricação, data de validade, origem e com registrode inspeção animal (SIF, SIM ou SIE) - Marca:  friprando KG 180,00  0,0000 34,70    6.246,00
113 Vinagre branco (750 ml) - Marca:  koller UN 200,00  0,0000 2,06    412,00114 WAFFER COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE BRANCOCAIXA COM 126 GRAMAS: açúcar, farinha de trigo enriquecidacom ferro e ácido fólico, vitaminas B1, B2, B3, zinco, gorduravegetal, gordura vegetal hidrogenada, soro de leite em pó, leite empó integral, cacau, farinha de soja, amendoim, extrato de mate,sal, óleo vegetal e flocos de arroz, manteiga de cacau, massa decacau, gordura de manteiga desidratada, emulsificante lecitina desoja, poliglicerol e polirricinoleato, fermento químico bicarbonato earomatizante. alérgicos contém: amendoim, derovados de trigosoja, leite e cevada. pode conter amendoa, castanha-de-caju,avelã, aveia, centeio e látex natural. contém lactose. contémglúten- - Marca:  vitoria

UN 700,00  0,0000 3,20    2.240,00
124 BOLACHA DE MEL: tipo bolachão-caseiro. Ingredientes: farinhade trigo, açúcar, mel natural de abelha, leite integral, margarina,sal amoníaco, canela em pó e cravo da índia moído. O produtonão deverá apresentar umidade excessiva, odor desagradável,bolor sujidades. Serão rejeitadas as bolachas mal assadas,queimadas ou com caracteres organolépticos anormais.Embalagens acondicionadas em pacotes de polietileno de 1kg. Opacote não poderá apresentar mais de 2% de bolachasquebradas. Validade mínimo de 5 dias a partir da data defabricação. Unidade peso de 50 gramas cada. - Marca:  PECININI

PCT 125,00  0,0000 22,89    2.861,25
128 PANETONE, com recheio de chocolate e frutas cítricas, pesandoaproximadamente 500 gr. - Marca:  FESTONE UN 700,00  0,0000 7,34    5.138,00Total do Fornecedor: 92.867,60
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JUAREZ CHIODELLI - ME     (9203)1 Abacaxi fruta in natura in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta,sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,esmagamentos, com tamanho e coloração uniformes, devendo serbem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas -Marca: JUAREZ CHIODELLI UN 300,00  0,0000 5,90    1.770,005 Alface - de primeira qualidade, lisa ou crespa, verde ou roxa, nova,folhas firmes, não poderá estar murcha, íntegra, tamanho médio.Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidadesolicitada. - Marca: JUAREZ CHIODELLI UN 420,00  0,0000 2,25    945,009 Banana tipo caturra - Primeira qualidade, semi madura, tamanhomédio pesando aproximadamente cento e trinta gramas a unidade.Devem apresentar as características do cultivar bem definidas,estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas,com coloração própria, livres de danos mecânicos e fisiológicos,pragas e doenças e estarem em perfeitas condições deconservação e maturação. - Marca: JUAREZ CHIODELLI KG 350,00  0,0000 3,65    1.277,50
10 Batata Inglesa lavada lisa de primeira compacta e firme semlesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniformedevendo ser graúda. Embalada individualmente contendo 3 Kg. -Marca: JUAREZ CHIODELLI UN 165,00  0,0000 3,90    643,5011 Bergamota, tangerina ou mexerica, de primeira qualidade,fisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo, comcoloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas edoenças e estarem em perfeitas condições de conservação ematuração. - Marca: JUAREZ CHIODELLI KG 190,00  0,0000 5,25    997,5012 Beterraba sem folhas, de primeira qualidade, tamanho médio,pesando o mínimo de duzentos gramas a unidade, deveapresentar as características do cultivar bem definidas, estarfisiologicamente desenvolvida, bem formada, limpa, comcoloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas edoenças e estar em perfeitas condições de conservação ematuração - Marca: JUAREZ CHIODELLI KG 30,00  0,0000 3,85    115,50
23 Cebola; bulbo de tamanho médio, com características íntegras ede primeira qualidade; isentos de sujidades, insetos, parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentarquaisquer lesões de origem física,mecânica ou biológica. Podendoser orgânico. - Marca: JUAREZ CHIODELLI KG 65,00  0,0000 3,85    250,2534 KIWI, maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo deevolução, no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, semferimentos ou defeitos, firmes, isento de sujidades, odoresestranhos e substancias nocivas. - Marca: JUAREZ CHIODELLI KG 210,00  0,0000 19,50    4.095,00
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JUAREZ CHIODELLI - ME     (9203)35 Laranja Pêra de primeira qualidade, in natura. Deve apresentar ascaracterísticas da variedade bem definidas, estar fisiologicamentedesenvolvidas e maduras, bem formadas, limpas, sadias, comcoloração própria, livres de danos mecânicos, pragas, doenças eestar em perfeito estado de maturação e conservação. - Marca:JUAREZ CHIODELLI KG 300,00  0,0000 3,75    1.125,00
39 Maçã especial Fuji ou Gala, primeira qualidade, tamanho médio,pesando aproximadamente cento e oitenta gramas a unidade,estar fisiologicamente desenvolvida, bem formada, limpa, comcoloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas edoenças e estar em perfeitas condições de conservação ematuração. A variedade a ser entregue dependerá da safra. -Marca: JUAREZ CHIODELLI KG 260,00  0,0000 8,75    2.275,00
41 Mamão formosa primeira qualidade, semi maduro, tamanhomédio, pesando entre 2 e 2,5 quilogramas a unidade, fresco, deveapresentar as características do cultivar bem definidas, estarfisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo, comcoloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas edoenças e estarem em perfeitas condições de conservação ematuração. - Marca: JUAREZ CHIODELLI KG 300,00  0,0000 5,25    1.575,00
42 Manga rosa de primeira qualidade, unidades integras, frescas elimpas, grau médio de amadurecimento; sem danos físicos emecânicos oriundos do manuseio e transporte - Marca: JUAREZCHIODELLI KG 300,00  0,0000 4,90    1.470,0044 Melancia tamanho regular de 1º qualidade, redonda, casca lisa,graúda de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanhoe coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura,com polpa firme e intacta, a granel pesando entre 10 a 12 quiloscada - Marca: JUAREZ CHIODELLI KG 500,00  0,0000 1,70    850,0045 Melão amarelo, in natura, tipo 6 de 1º qualidade - semi maduro,graúdo, consistência firme. Livre de sujidades, parasitas e larvas,tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido,com polpa firme e intacta. - Marca: JUAREZ CHIODELLI KG 230,00  0,0000 3,90    897,0052 Pêra, in natura, fresca, madura, aroma e cor da espécie evariedade, com grau de maturação que lhe permita suportar amanipulação, transporte e conservação em condições adequadaspara consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades,não estar danificado por qualquer lesão de origem física oumecânica que afete a sua aparência - Marca: JUAREZCHIODELLI KG 70,00  0,0000 9,50    665,00
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JUAREZ CHIODELLI - ME     (9203)58 Repolho verde, tamanho médio, com peso médio de doisquilogramas a unidade, com folhas compactas e com consistênciafirme, estar fisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo,com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos,pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservaçãoe maturação. - Marca: JUAREZ CHIODELLI UN 80,00  0,0000 3,40    272,00
61 Tomate longa vida de primeira qualidade, grau médio deamadurecimento, aspecto globoso, cor vermelha, classificada, depolpa firme e intacta, isento de enfermidades, boa qualidade, livresde resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, semlesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio outransporte, acondicionado em sacos plásticos por quilo. - Marca:JUAREZ CHIODELLI KG 400,00  0,0000 4,75    1.900,00
62 Uva de mesa, espécie Itália / Rubi, sem caroço frescas. Com graumáximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade,apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permitasuportar a manipulação, transporte e conservação em condiçõesadequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos esujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem físicaou mecânica que afete a sua aparência. A polpa deverá seapresentar intacta e firme. Não serão permitidos manchas oudefeitos na casca. Embalagem: o produto deverá estaracondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica,resistente, transparentes. - Marca: JUAREZ CHIODELLI

KG 400,00  0,0000 13,50    5.400,00
91 Cenoura, in natura, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões deorigem física ou mecânica, perfurações e cortes, esmagamentos,com tamanho e coloração uniformes, devendo ser bemdesenvolvida, isento de sujidades, parasitas ou larvas. - Marca:JUAREZ CHIODELLI KG 105,00  0,0000 3,75    393,75103 MORANGO, fresco, nível médio de amadurecimento, semmanchas, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corposestranhos, com 100% de aproveitamento. Embalagem mínima de250 grs. - Marca: JUAREZ CHIODELLI BAND 300,00  0,0000 4,30    1.290,00Total do Fornecedor: 28.207,00
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MUNARI ATACADISTA LTDA     (8897)6 Arroz parboilizado, tipo 1, sem glúten longo fino constituídos degrãos inteiros isento de sujidades, materiais estranhos e mofos,safra corrente e procedência nacional, embalagem plástica atóxicalimpa não violados, resistentes que garantam a integridade doproduto até o momento do consumo, pacote com 5kg. Aembalagem deverá conter externamente os dados de identificaçãoe procedência, informação nutricional, número do lote, data devalidade, quantidade do produto. O produto deverá apresentardata de fabricação recente e validade mínima de 06 (seis) mesesa partir da data de entrega na unidade. - Marca: TIO MILLA
PCT 100,00  0,0000 23,17    2.317,00

7 Atum - sólido, ralado ou em pedaços, ao próprio suco c/ óleocomestível, preparado com pescado fresco, limpo, eviscerado,cozido, imersa em óleo comestível. Ingredientes: Atum, água deconstituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Embalagem:Latas de alumínio de 170 gr de peso líquido e 120gr de pesodrenado. Na embalagem deve conter as seguintes informações:identificação da empresa, peso, data de validade, carimbo deinspeção estadual ou federal. - Marca: 88
LTA 300,00  0,0000 5,98    1.794,00

16 Bombom com recheio a base de castanha de caju, envolto poruma camada de biscoito waffer e coberto com chocolate ao leite.Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigoenriquecida com ferro a ácido fólico, massa de cacau, gorduravegetal, amendoim, soro de leite em pó, farinha de soja, gordurade manteiga desidratada, sal, óleo vegetal, cacau, castanha decaju, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato,fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. Deprimeira qualidade, embalados um a um, embalagem de 1 kg.Validade mínima de 6 meses a contar a data de entrega. - Marca:AMOR CARIOCA
KG 400,00  0,0000 34,90    13.960,00

18 Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado àvácuo, com Certificado "SUPERIOR" de pureza e qualidade daABIC, nota de Qualidade Global entre 6,0 e 7,2 pacote de 1kg,com todas as informações pertinentes ao produto, previsto nalegislação vigente, constatando data de fabricação e validade nospacotes individuais. - Marca: ODEBRECHT PCT 292,00  0,0000 12,00    3.504,00
20 Carne bovina tipo patinho ou colchão mole, cortada em cubos ouiscas de aproximadamente 30g, congelada, limpa, sem osso, semnervos, tendões, homogeneizada. Isenta de aditivos ousubstâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e quealterem suas características naturais (físicas, químicas eorganolépticas).  Teor de gordura máximo de 10%. Deverá seracondicionada em embalagem primária constituída de plásticoatóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação demicrorganismos. Devidamente selada, com especificação de peso,validade do produto e marca/procedência. Deve ter Certificado deInspeção Estadual ou federal. Validade a vencer de no mínimo 3meses contados a partir da data de entrega. - Marca: FRIBAZ

KG 620,00  0,0000 27,98    17.347,60
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MUNARI ATACADISTA LTDA     (8897)24 Chá de camomila, em sachês, composto de capítulos florais decamomila (Matricaria chamomila) sem glúten. Em sachêsenvelopados individualmente. Caixa com 15 gramas com 15sachês - Marca: NUTRI CX 260,00  0,0000 3,54    920,4029 Doce de leite pastoso, deverá ser fabricado com matérias-primassãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitas, e em perfeitoestado de conservação. Com registro no SIF ou SISP -embalagem de 900g - Marca: NECTAR UN 95,00  0,0000 11,95    1.135,2532 Extrato de tomate concentrado; contendo ingredientes tomate, sale açúcar, isento de sujidades e fermentação. Embalagem 850gramas. Validade mínima de 12 meses a contar a partir da data deentrega. - Marca: ELEFANTE UN 70,00  0,0000 8,94    625,8033 Iogurte natural, sabor morango, coco, abacaxi ou frutas vermelhas,rico em nutrientes, com 1 litro. A condicionado em embalagem tiposaco plásticos. Embalagem deverá conter externamente os dadosde identificação, procedência, informações nutricionais, número delote, data de validade, quantidade do produto, número do registrono Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção -Marca: TIROL LT 900,00  0,0000 5,35    4.815,00
36 Leite condensado acondicionado em embalagem tetra pak de395gr. Ingredientes: Leite integral, açúcar e lactose. Não contémglúten. Embalagem com identificação do produto, marca dofabricante, data de fabricação e validade - Marca: LEITBOM UN 120,00  0,0000 5,21    625,2038 Linguiça mista tipo toscana com registro no SIF ou SISP. Comaspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ouesverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelono máximo 3%. - Marca: FRIPRANDO KG 400,00  0,0000 16,87    6.748,0040 Maionese - Ingredientes: Água, óleo vegetal, ovos pasteurizados,amido modificado, vinagre, açúcar, sal, acidulante ácido lático,estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico,sequestrante EDTA cálciodissódico, corante páprica, aromatizantee antioxidantes ácido cítrico, BHT e BHA. Contém Ômega 3 e nãotem gorduras trans e glúten. A embalagem do produto deve conterregistro da data de fabricação, peso e validade estampada norótulo da embalagem. Frasco com 500 gr - Marca: SUAVIT

UN 180,00  0,0000 5,07    912,60
49 Ovos de galinha, vermelhos, tipo 1, grandes, frescos, semrachaduras e limpos. Embalagem contendo uma dúzia de ovos,com data de validade e aviário de origem, com registro no SIM,SIF ou CISPOA. - Marca: ZANINI DZ 120,00  0,0000 6,85    822,00
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MUNARI ATACADISTA LTDA     (8897)60 Preparado sólido para refresco artificial 250g c/ alto teor devitamina C, contendo aromatizante sintético idêntico aonatural/colorido artificialmente; já vem adoçado. Faz 5 litros.SABORES: guaraná, uva, limão, laranja, abacaxi, acerola,tangerina, - Marca: CELLI UN 250,00  0,0000 3,99    997,5063 Vinagre colonial tinto, 2 litros em garrafa plástica, atóxica, comidentificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional,peso, fabricante, data de fabricação, validade e registro noMinistério da Agricultura. Validade mínima de 6 (seis) meses, acontar da data da entrega. - Marca: NONOMORO UN 30,00  0,0000 12,15    364,5085 BARRA DE CEREAL BANANA DIET 25G - Cereais (44%) [aveia eflocos de cereais (farinhas de arroz e de milho, maltodextrina,extrato de malte e sal)], sorbitol, banana passa (15%),polidextrose, preparado de banana (polpa de banana, amido,antioxidantes lecitina de soja ins322 e ácido ascórbico ins300 eestabilizante goma guarins412), maltodextrina, goma acácia, óleode milho e aromatizante. Contém glúten. Pode conter traços decastanha-do-pará, soja, leite e sulfitos - Marca: NATURALLE
UN 250,00  0,0000 1,15    287,50

86 BARRA DE CEREAL MORANGO COM CHOCOLATE 22G -display contém 24 barra - Xarope de glicose, cereais (36%) [flocosde cereais (farinhas de arroz, milho, trigo rica com ferro e ácidofólico, cevada e aveia, açúcar, maltodextrina, extrato de malte, sal,gordura de palma, corantes carmin ins120 e urucum ins160b,antiumectante carbonato de cálcio ins170i e estabilizante fosfatodissódico ins339ii) e aveia], cobertura sabor chocolate (16%)(açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, soro de leite parcialmentedesmineralizado, leite em pó integral, massa de cacau, leite em pódesnatado, sal, emulsificantes lecitina de soja ins322 e éster deácido ricinoléico com poliglicerol ins476 e aromatizante), açúcarinvertido, gordura de palma, polpa de morango, cassis, cenoura,óleo de milho, antioxidante lecitina de soja ins322, corantebetacaroteno ins160ai, aromatizante e acidulantes ácido cítricoins330 e láctico ins270. Contém glúten. Pode conter traços deamêndoas, castanha-do-pará, nozes, castanha de caju e avelã -Marca: NATURALLE
UN 550,00  0,0000 1,32    726,00

89 BEBIDA LÁCTEA; UHT SABOR MORANGO, devendo conter emsua formulação basicamente: leite, soro de leite, açúcar. A baseláctea deverá representar pelo menos 51% do total deingredientes do produto. O produto deverá ser fornecido emembalagens individuais, de 200 ml cada (embalagem primária),cartonadas, assépticas, tipo longa vida/UHT. Deverá vir emembalagens secundárias, empilháveis, contendo canudo plástico,envolto em plástico atóxico. Validade mínima de 06 meses apósdata de fabricação. Não necessitando de refrigeração - Marca:TIROL
UN 400,00  0,0000 2,99    1.196,00
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MUNARI ATACADISTA LTDA     (8897)90 BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA SEM LACTOSE.Classificação/características gerais: biscoito doce tipo rosquinhasem lactose, sabores coco, leite ou chocolate, embalagem empacote de aprox. 400g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecidacom ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada; eoutras substâncias permitidas. O produto a ser entregue deveráestar identificado na embalagem, devendo constar rotulagem deacordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6meses - Marca: PICININI
PCT 170,00  0,0000 7,58    1.288,60

93 COOKIES INTEGRAIS DIET DE MORANGO Coberto comChocolate Escuro - embalagem 150g - Farinha de trigo especialenriquecida com ferro e ácido fólico, cobertura de chocolate dietescuro (gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, leite em pódesnatado, farinha de soja pré-cozida, edulcorante artificialmaltitol, estabilizante lecitina de soja, edulcorante sucralose earomatizante), farinha de trigo integral, óleo de milho refinado,amido de milho, morangos em flocos, sal comum moído e iodado,edulcorante natural maltitol, agente de massa polidextrose,emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 471),estabilizante lecitina de soja, corante caramelo, fermentosquímicos (bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio),aroma artificial de morango, acidulante ácido cítrico, edulcoranteartificial sucralose - Marca: JASMINE
PCT 310,00  0,0000 8,41    2.607,10

95 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, enriquecida com ferro e ácidofólico, embalagem de 5 kg, com identificação do produto, rótulocom ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data defabricação e validade mínima de 3 meses a contar da data daentrega - Marca: SPECHT PCT 100,00  0,0000 15,11    1.511,0099 IOGURTE 0% LACTOSE, embalagem 850ml, contendo: Água,açúcar, amido modificado, fosfato tricálcico, fermentos,aromatizantes, corante natural e conservante sorbato de potássio,0% lactose, sem colesterol e fonte de cálcio. Sabor morango,abacaxi. - Marca: TIROL PCT 200,00  0,0000 9,21    1.842,00100 LEITE ZERO LACTOSE características: leite semidesnatado,enzima lactase e estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de sódio,monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Leite uhtsemidesnatado para dietas com restrição de lactose - zero lactose.Fabricação: máximo de 60 dias. Validade: mínimo de 10 meses.Caixa com 12 litros - Marca: LEITBOM CX 120,00  0,0000 4,49    538,80
105 SALSICHA, embalagem com aproximadamente 1 kg, conformelegislação vigente, com devida identificação do fabricante, data devalidade e registro, sendo que a validade não poderá ser inferior a3 meses. - Marca: LEBLON KG 174,00  0,0000 9,90    1.722,60
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MUNARI ATACADISTA LTDA     (8897)106 SORVETE CREMOSO A BASE DE LEITE, CAIXA COM 10LITROS SABORES DIVERSOS - água, açúcar, gordura vegetal,leite em pó desnatado, açúcar invertido, xarope de glicose, soro deleite, óleo vegetal, cacau em pó, emulsificante mono ediglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja, estabilizantesalginato de sódio e fosfato dissódico e aromatizantes. COTÉMGLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.- 10 UNIDADES - Marca: VILLA CX 100,00  0,0000 79,45    7.945,00
107 SORVETE CREMOSO A BASE DE LEITE, CAIXA COM 10LITROS SABORES DIVERSOS - água, açúcar, gordura vegetal,leite em pó desnatado, açúcar invertido, xarope de glicose, soro deleite, óleo vegetal, cacau em pó, emulsificante mono ediglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja, estabilizantesalginato de sódio e fosfato dissódico e aromatizantes. COTÉMGLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. - Marca: VILLA CX 50,00  0,0000 79,45    3.972,50
108 SORVETE CREMOSO SEM LACTOSE/LITRO - SACORESDIVERSOS: água, açúcar, leite em pó integral para dietas comrestrição de lactose (leite integral e enzima lactase), gorduravegetal, açúcar invertido, xarope de glicose, cacau em pó,emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, corantes,estabilizantes gomas guar e carragena. Acidulante ácido cítrico earomatizantes. - - Marca: CHANTILLY CX 10,00  0,0000 120,00    1.200,00
109 SORVETE DE FRUTA E ÁGUA TIPO PICOLÉ UNID 60 GRAMAS:ingredientes: água, açúcar, suco de frutas concentrado, xarope deglicose, espessantes goma guar e acidulante ácido cítrico.- -Marca: VILLA UN 750,00  0,0000 1,25    937,50110 SORVETE TIPO PICOLÉ DE LEITE SABORES DIVERSOS,UNIDADE 60 GRAMAS: água, açúcar, óleo vegetal, xarope deglicose, gordura vegetal, leite em pó desnatado, leite de coco,coco em flocos, maltodextrina, cacau em pó, soro de leite em pó,estabilizante goma jataí, goma guar e carragena, emulsificantemono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja earomatizantes. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN - Marca:VILLA

UN 600,00  0,0000 1,40    840,00
111 SORVETE TIPO PICOLÉ de leite SABORES DIVERSOS, unidade60 gramas: água, açúcar, óleo vegetal, xarope de glicose, gorduravegetal, leite em pó desnatado, leite de coco, coco em flocos,maltodextrina, cacau em pó, soro de leite em pó, estabilizantegoma jataí, goma guar e carragena, emulsificante mono ediglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja e aromatizantes.CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN - 300 UNIDADES -Marca: VILLA

UN 800,00  0,0000 1,39    1.112,00
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MUNARI ATACADISTA LTDA     (8897)112 SUCO DE FRUTAS 100% natural,  pronto para consumo, nãofermentado, enriquecido com vitamina C, acondicionado emembalagem longa vida (Tetra Pak), com no mínimo 1 litro, emembalagem original do fabricante, com registro no MA-SIF,estampada na embalagem informações do fabricante e data devencimento, sabores: Uva, abacaxi, Goiaba, Pêssego e Laranja,pêssego, manga, maça - Marca: MARATÁ UN 940,00  0,0000 8,68    8.159,20
115 WAFFER COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE PRETOCAIXA COM 126 GRAMAS: açúcar, farinha de trigo enriquecidacom ferro e ácido fólico, vitaminas b1, b2, b3, zinco, gorduravegetal, gordura vegetal hidrogenada, soro de leite em pó, leite empó integral, cacau, farinha de soja, amendoim, extrato de mate,sal, óleo vegetal e flocos de arroz, manteiga de cacau, massa decacau, gordura de manteiga desidratada, emulsificante lecitina desoja, poliglicerol e polirricinoleato, fermento químico bicarbonato earomatizante. alérgicos contém: amendoim, derovados de trigosoja, leite e cevada. pode conter amendoa, castanha-de-caju,avelã, aveia, centeio e látex natural. contém lactose. contémglúten.- - Marca: VITORIA

UN 700,00  0,0000 3,24    2.268,00
Total do Fornecedor: 95.042,65NC COMERCIAL LTDA     (10954)21 Carne de Frango, tipo coxa e sobrecoxa, de primeira qualidade,congelada a -12°C, limpa, isentas de aditivos ou substânciasestranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e quealterem suas características naturais (físicas, químicas eorganolépticas), inspecionadas pelo ministério da agricultura.Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída deplástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação demicrorganismos. Acomodadas em caixas de papelão em perfeitascondições estruturais, padronizadas e lacradas. - Marca:SUBLIME SUL

KG 220,00  0,0000 7,95    1.749,00
22 Carne suína, pernil, congelada, cortada em cubos. Semcartilagens nervos, de coloração rosada. O percentual máximo degordura aceita é de 5%, firme e odor agradável. Embalagem: Deveestar intacta. Acondicionada em sacos polipropileno reforçado, erevestido por caixa de papelão ou plástica limpa, constando peso,data de processamento, carimbo de inspeção estadual ou federal,procedência da carne. - Marca: PRANDO KG 520,00  0,0000 17,98    9.349,60
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NC COMERCIAL LTDA     (10954)56 Queijo tipo muçarela, fatiado. Produto elaborado unicamente comleite de vaca, com aspecto de massa semidura, cor branco cremehomogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado.Acondicionado em embalagem plástica apropriada, transparente,limpa, resistente e inviolável com 500 gr. A embalagem originaldeverá ser a vácuo e conter externamente os dados deidentificação, procedência, informações nutricionais, número dolote, data de validade, quantidade do produto, número do registrono Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA, carimbo de inspeção doSIF e atender as especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. -Marca: GARCIA
UN 1.000,00  0,0000 16,38    16.380,00

Total do Fornecedor: 27.478,60SILVIO MELO WALTRICK 05027184980     (10658)50 Pão francês, unidade de 50g, fresco, macio, sem presença desujidades, feito no dia da entrega. Não deve ser embalado quente.Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulocom ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data defabricação, validade e registro no SIM ou SIF. Validade mínima de5 (cinco) dias, a contar da data de entrega. - Marca: WALTRICK KG 200,00  0,0000 9,40    1.880,00
51 Pão sovado - forma, fatiado, fresco, macio, sem presença desujidades. Não deve ser embalado quente. Embalagem plásticaatóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes,valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade eregistro no SIM ou SIF. Validade mínima de 5 (cinco)dias, a contarda data de entrega - Marca: WALTRICK KG 450,00  0,0000 14,90    6.705,00
64 BOLO DE CENOURA - Ingredientes: farinha de trigo, ovos,açúcar, cenoura, óleo, fermento químico. Obtidos a partir dematéria prima de primeira qualidade, a massa deve estar macia eaerada. Com cobertura sabor chocolate. Serão rejeitados bolosmal assados, queimados, amassados, achatados ou"embatumados" aspecto massa pesada, secos ou com formaçãode mofo. O produto deverá ser embalado em prato de papelãolaminado específico para este fim e coberto com papel filme. Obolo deverá apresentar textura macia e com sabor característicodo produto. Deve conter na embalagem etiqueta com o peso, datade fabricação e validade. - Marca: WALTRICK

KG 150,00  0,0000 23,95    3.592,50
65 Bolo de festa, massa pão de ló branco, recheio, creme russo/docede abacaxi/creme de coco, cobertura de chantili e coco. - Marca:WALTRICK KG 197,00  0,0000 32,00    6.304,0066 Bolo de festa, massa pão de ló branco, recheio, doce de leite Comcoco, cobertura de chantili. - Marca: WALTRICK KG 100,00  0,0000 32,00    3.200,0067 Bolo de festa, massa pão de ló branco, trufado com Maracujá,cobertura de chocolate - Marca: WALTRICK KG 100,00  0,0000 32,00    3.200,00Lacerdópolis,   29   de  Dezembro   de   2020. ----------------------------------------------------------------------SERGIO LUIZ CALEGARIPREFEITO
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SILVIO MELO WALTRICK 05027184980     (10658)68 Bolo salgado (recheio de carne ou frango desfiado, com milhoervilha, tomate e cenoura, orégano e requeijão) peso de 800g -Marca: WALTRICK KG 200,00  0,0000 26,00    5.200,0069 BOLO TIPO INGLÊS DE SABORES VARIADOS - (fubá, aipim,laranja, chocolate) obtidos a partir de matéria prima de primeiraqualidade, a massa deve estar com boa aparência macia eaerada. Serão rejeitados bolos mal assados, queimados,amassados, "embatumados" aspecto de massa pesada e decaracterísticas organolépticas anormais, devem estar livres desujidades ou qualquer outro tipo de contaminantes como fungosou bolores. O produto deverá ser embalado em pratos de papelãolaminado especifico para este fim e coberto com papel filme. Deveconter na embalagem etiqueta com peso, data de fabricação,validade e sabor. - Marca: WALTRICK
KG 135,00  0,0000 20,50    2.767,50

70 Croissant de 4 queijos massa folhada recheado de 4 queijo pesomínimo 120g/peso máximo 150g - Marca: WALTRICK UN 2.000,00  0,0000 4,45    8.900,0071 Croissant de frango com requeijão massa Folhada recheadofrango com requeijão e 4 queijo, peso Mínimo 120g /peso máximo150g. - Marca: WALTRICK UN 2.000,00  0,0000 4,45    8.900,0072 CUCA CASEIRA GRANDE - FATIADA, acondicionada emembalagem plástica atóxica, fechada, resistente. A embalagemdeverá conter externamente os dados de identificação eprocedência, informações nutricionais, número de lote, data devalidade, quantidade do produto - Marca: WALTRICK KG 65,00  0,0000 12,25    796,2573 Grostoli sabor doce e salgado. Embalagem com 500 g. Produzidoscom matéria-prima de 1ª qualidade. Devem estar íntegros(inteiros), cor, aroma e sabor característico. Livre de sujidades equaisquer outros materiais não pertencentes ao alimento.Embalagem em material atóxico, plástico, íntegro e não violado,deve conter rótulo com descrições, data de fabricação e validade equantidade. Marca: - Marca: WALTRICK PCT 180,00  0,0000 8,05    1.449,00
74 Mini bolos tipo cup cake - assados individualmente (30 gramas) -Baunilha; Cenoura com cobertura de chocolate, Chocolate, Fubá. -Marca: WALTRICK UN 1.480,00  0,0000 4,80    7.104,0075 Mini sanduiche natural - composto por pão  de 25 gr, c/ recheio depatê de frango ou atum, alface e cenoura ralada. - Marca:WALTRICK UN 1.450,00  0,0000 3,60    5.220,0076 Mini-pizza, massa de 10 cm de diâmetro, com queijo, e sabores depresunto, calabresa , carne e frango - Marca: WALTRICK UN 2.180,00  0,0000 2,90    6.322,0077 Pão de queijo assado sem recheio peso máximo 40 de gramas. -Marca: WALTRICK UN 900,00  0,0000 1,02    918,00Lacerdópolis,   29   de  Dezembro   de   2020. ----------------------------------------------------------------------SERGIO LUIZ CALEGARIPREFEITO
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SILVIO MELO WALTRICK 05027184980     (10658)78 Pizza de massa caseira com recheio de calabresa, cebola, queijoe requeijão, peso de 800g. - Marca: WALTRICK UN 500,00  0,0000 19,00    9.500,0079 Pizza de massa caseira, com recheio de presunto e queijo, pesode 800g - Marca: WALTRICK UN 500,00  0,0000 20,00    10.000,0080 SALGADINHO ASSADO - 100 (CENTO) - PESO MINIMO DECADA UNIDADE 20 Á 25 GR - RECHEIO: CARNE, FRANGO OUQUEIJO - ESPÉCIE A ESCOLHER (Mini Esfira, Mini Empada,Enrolado de Salsicha, Enrolado de Presunto e Queijo ou Pastel) -Marca: WALTRICK CEM 80,00  0,0000 115,00    9.200,0081 Salgadinho frito - massa cozida - 100(cento) - peso mínimo decada unidade 20 a 25 gr - recheio: carne, frango ou queijo -espécie a escolher (risoles, coxinha, croquete de carne, croquetede presunto e queijo, ou bolinha de queijo - Marca: WALTRICK CEM 80,00  0,0000 105,00    8.400,0082 Salgadinho frito - pastel e quibe - 100 (cento) recheio: carne,Frango ou queijo - peso mínimo de cada unidade, 20 á 25 gr cada- espécie a escolher - Marca: WALTRICK CEM 80,00  0,0000 103,00    8.240,0083 Sonho tamanho médio, feito no dia, sabores sortidos: goiabada,doce de leite, coco. Peso aproximado 80 g. Produzidos commatéria-prima de 1ª qualidade. Devem estar íntegros (inteiros),cor, aroma e sabor característico. Livre de sujidades e quaisqueroutros materiais não pertencentes ao alimento. Embalagem emmaterial atóxico, plástico, íntegro e não violado, deve conter rótulocom descrições, data de fabricação e validade e quantidade. Peso35 gr. - Marca: WALTRICK
UN 2.210,00  0,0000 1,70    3.757,00

117 BISCOITO DOCE AMANTEIGADO recheado com goiabada tipobem casado - Embalagens de 1kg - Marca: WALTRICK PCT 230,00  0,0000 19,63    4.514,90118 BOLACHA CASEIRA DE AMENDOIM. As bolachas deverão serfabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas dematéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado deconservação. São rejeitadas bolachas malcozidas, queimadas, decaracteres sensoriais anormais. Não é permitido o uso de aditivosnaturais ou artificiais. Embalagem plástica transparente, íntegra,descartável, atóxica, corretamente fechada. No rótulo impressodeve constar no mínimo: a denominação do produto, data defabricação, data de validade, procedência, ingredientes einformação nutricional. Embalagens de 1kg - Marca: WALTRICK
PCT 150,00  0,0000 15,45    2.317,50

119 BOLACHA CASEIRA DE MANTEIGA - Bolacha de manteigaausente de partes quebradas ou esfareladas. Também não deveconter aspecto de "murcha", nem rígidas demais. Massa caseirafresca. Resfriada. Embalagens de 1kg. Não podem estarcongeladas. - Marca: WALTRICK PCT 150,00  0,0000 13,79    2.068,50
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SILVIO MELO WALTRICK 05027184980     (10658)120 BOLACHA CASEIRA DE NATA com cobertura de merengue.Bolachas inteiras. Ausentes de partes esfareladas. Não devemestar com aspecto de "murchas", nem rígidas demais. Massacaseira fresca. Resfriada. Embalagens de 1kg. Não podem estarcongeladas - Marca: WALTRICK PCT 170,00  0,0000 15,25    2.592,50121 BOLACHA CASEIRA TIPO PRESTÍGIO (chocolate e coco).Produzida com matéria-prima de 1ª qualidade. Devem estaríntegras (inteiras), cor, aroma e sabor característico. Livre desujidades e quaisquer outros materiais não pertencentes aoalimento. Serão rejeitados biscoitos mal assados, queimados,amassadas, achatados e "embatumados" aspecto massa pesadae de características organolépticas anormais. Embalagem emmaterial atóxico, plástico, íntegro e não violado, deve conter rótulocom descrições, data de fabricação e validade e quantidade.Embalagens de 1kg - Marca: WALTRICK
PCT 160,00  0,0000 17,30    2.768,00

122 BOLACHA DE FUBÁ - Farinha de trigo, fubá, açúcar, margarina,ovos, fermento químico, leite.  Embalagens de 1kg. Não podemestar congeladas. - Marca: WALTRICK PCT 142,00  0,0000 18,85    2.676,70123 BOLACHA DE MAISENA - gemas de ovo, açúcar farinha de trigo,leite, fermento químico margarina. Embalagens de 1kg - Marca:WALTRICK PCT 160,00  0,0000 19,40    3.104,00125 CROISSANT DE CHOCOLATE preto/branco de massa folhadarecheado de chocolate preto ou branco peso mínimo 120g/pesomáximo 150g - Marca: WALTRICK UN 1.300,00  0,0000 4,40    5.720,00126 DOCINHOS SIMPLES para festa a base de leite condensado,sabores sortidos: brigadeiro, beijinho, casadinho. Tamanhopequeno a médio Peso Individual de 15g - Cento - Marca:WALTRICK UN 200,00  0,0000 105,00    21.000,00127 PALITO SALGADO, de farinha de trigo, ovos e sal, frito,Embalagens de 1kg - Marca: WALTRICK PCT 620,00  0,0000 28,50    17.670,00129 PÃO TIPO CACHORRO QUENTE PEQUENO, comaproximadamente 30 g, embalados em plástico atóxico, validademínima de 3 dias a contar da data de fabricação, miolo branco ecasca homogênea, de boa qualidade, conforme legislação. Nãodeverá apresentar odores fermentados e fumaça, nem fragmentosde insetos, roedores ou bolores. - Marca: WALTRICK UN 1.500,00  0,0000 0,50    750,00
130 PÃO DE FORMA INTEGRAL Data da validade de no mínimo 10dias a contar da data de entrega da mercadoria. Pacote com 22fatias. Deve constar na embalagem data ingredientes, tabelanutricional, data de fabricação e validade e número do lote. -Marca: WALTRICK PCT 530,00  0,0000 6,80    3.604,00
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SILVIO MELO WALTRICK 05027184980     (10658)131 ROSQUINHA DE LARANJA - margarina, açúcar, sal, ovos, cremede leite, fermento químico, raspa de limão, raspas de laranja,MAISENA, farinha de trigo. Não podem estar congeladas.Embalagens de 1kg - Marca: WALTRICK PCT 80,00  0,0000 12,98    1.038,40Total do Fornecedor: 191.379,75TATIELLE BUENO ALVES ME     (10858)4 Água mineral natura s/ gás , PH entre 7 e 10, acondicionado emgarrafa 500ml com tampa rosca lacrado. - Marca: VALLE AZUL UN 600,00  0,0000 1,22    732,008 Balas mastigáveis de diversos sabores, morango, framboesa, tuttifrutti, iogurte, porções individuais contendo 8 gramas, embaladasindividualmente. Ingredientes: Xarope de glicose, açúcar, gorduravegetal hidrogenada, acidulante ácido láctico, emulsificantes:mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja,aromatizante e corante natural carmim (e120/ ins 120). Nãocontém glúten. A embalagem deve conter marca do fabricante.Data de fabricação, data de validade. Embalagem de 1 kg. -Marca: SANTA FÉ
KG 330,00  0,0000 11,69    3.857,70

54 Pirulito com cabo de plástico, tamanho de 20 gramas por unidade,embalados individualmente, diversos sabores, a embalagem deveconter marca do fabricante, data de fabricação e prazo devalidade. Pacote com 50 unidades - Marca: SANTA FÉ PCT 270,00  0,0000 9,16    2.473,20Total do Fornecedor: 7.062,90Total Geral: 442.038,50
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