MARCIANE REGINA FREITAS DA SILVA ME
CNPJ: 14.907.798/0001-64

-

Inc. Estadual: 256781176

PREGÃO ELETRONICO Nº 054/ 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO/SC
PROCESSO LICITATÓRIO N° 119/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
Abertura: 28/09/2021 às 09:00 horas
OBJETO: Aquisição parcelada de ALIMENTOS PARA ESCOLAS
MUNICIPAIS para o segundo semestre do ano de 2021, conforme especificações
constantes do Anexo I, que fazem parte integrante deste PREGÃO.
Identificação do Proponente:
RAZÃO SOCIAL/NOME: MARCIANE REGINA FREITAS DA SILVA ME
ENDEREÇO: Avenida Prefeito Silvestre Nunes Junior, 17 – Areião
CIDADE: Canelinha
CEP: 88.230-000
ESTADO: Santa Catarina
FONE: (48) 99178 4031
CNPJ Nº: 14.907.798/0001-64
BANCO: Bradesco
AGENCIA: 380
CONTA CORRENTE: 315-8
E-MAIL: edinhomafei@hotmail.com
LOTE 01
ITEM

01

02

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Achocolatado instantâneo. Fonte de
7 vitaminas, enriquecido com Ferro e
Zinco. Deverá ser obtido de matérias
primas sãs e limpas isentas de
matérias terrosas, de parasitas,
detritos animais, cascas de sementes
de cacau e outros detritos vegetais.
Aspecto: pó homogêneo, cor próprio
do tipo, cheiro característico e sabor
doce, próprio. Com umidade máxima
de 3 %. O produto deverá ter validade
não inferior a 120 dias a partir da
data de entrega. Embalagem de 700
g.
Açúcar refinado. Obtido de cana-deaçúcar, livre de fermentação, isento
de matéria terrosa, parasitos e
detritos animais ou vegetais. A
embalagem deverá conter data de
fabricação, data de validade e número
do lote de fabricação. A validade do

QUANT.

UNID.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL
R$

300

UNID

APTI

7,89

2.367,00

700

KG

GUARANI

3,45

2.415,00
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produto não poderá ser inferior a 180
dias do recebimento. Embalagem de 1
kg.

03

04

05

06

07

Arroz integral. Classe longo, fino, tipo
I integral. O produto não deve
apresentar mofo, substâncias nocivas,
preparação
final
dietética
inadequada. Embalagem de 1 kg.
Arroz branco polido. Contendo no
mínimo de 90 % de grãos inteiros com
no máximo de 14 % de umidade.
Rendimento após o cozimento de no
mínimo 2,5 vezes a mais do peso
antes da cocção, devendo também
apresentar coloração branca ou
creme, grãos inteiros e soltos após
cozimento. O produto deverá ter
validade não inferior a 180 dias após a
data de entrega. Embalagem de 1 kg.
Arroz Parborilizado. Contendo no
mínimo de 90 % de grãos inteiros
com no máximo de 14 % de umidade.
Rendimento após o cozimento de no
mínimo 2,5 vezes a mais do peso
antes da cocção, devendo também
apresentar coloração branca ou
amarelada, grãos inteiros e soltos
após cozimento. O produto deverá
ter validade não inferior a 180 dias
após a data de entrega. Embalagem
de 1 kg.
Café torrado e moído tradicional.
Torra Clássica/Tradicional, moagem
fina e uniforme, selo de Pureza da
ABIC, embalagem a vácuo Aroma
Pack. Com tolerância de 1% de
impurezas como milho, cevada,
cascas e paus. Com ausência de
larvas, parasitos e substâncias
estranhas, umidade máxima de 5%
P/P, cafeína mínima de 0,7% P/P. O
produto deverá ter validade não
inferior a 120 dias a partir da entrega.
Embalagem de 500 g.
Farinha de mandioca. Homogênea,
obtido de espécimes genuínas, classe
branca e flocos finos. O produto
deverá ter validade não inferior a 120
dias a partir da data de entrega.

200

KG

SITIO
CERCADO

4,49

898,00

150

KG

SITIO
CERCADO

4,49

673,50

2200

KG

SÃO ROQUE

3,69

8.118,00

150

PCTE

BOM JESUS

9,99

1.498,50

50

KG

ARATACA

3,85

192,50

Avenida Prefeito Silvestre Nunes Junior, 17
CEP: 88.230-000
–

–

Areião – Canelinha/SC
Telefone: (48) 99178 4031

MARCIANE REGINA FREITAS DA SILVA ME
CNPJ: 14.907.798/0001-64

08

09

10

11

Embalagem 1 Kg
Farinha de milho fubá fina. Produto
obtido a partir de cereal limpo, são e
limpo, livre de insetos, de matéria
terrosa e em perfeito estado de
conservação. Não poderá estar
úmida, fermentada ou rançosa, com
aspecto de pó fino, cor característica,
cheiro próprio e sabor próprio. O
produto deverá ter validade não
inferior a 180 dias a partir da data de
entrega. Embalagem de 1 kg.
Farinha de milho pré-cozida,
enriquecida com ferro e ácido fólico.
Com sal. Produto obtido a partir de
cereal limpo, são e limpo, livre de
insetos, de matéria terrosa e em
perfeito estado de conservação. Não
poderá estar úmida, fermentada ou
rançosa, com aspecto de pó fino, cor
característica, cheiro próprio e sabor
próprio. O produto deverá ter
validade não inferior a 180 dias a
partir da data de entrega. Embalagem
de 500 g.
Farinha de Trigo Especial enriquecida
com ferro e ácido fólico. Produto
obtido a partir de cereal limpo
desgerminado, são e limpo, livre de
insetos, de matéria terrosa e em
perfeito estado de conservação. Não
poderá estar úmida, fermentada ou
rançosa, com aspecto de pó fino, cor
branca ou ligeiramente amarelada,
cheiro próprio e sabor próprio. O
produto deverá ter validade não
inferior a 180 dias a partir da data de
entrega. Embalagem 1 kg.
Farinha de trigo integral, 100%
integral sem mistura com farinha
branca. Produto obtido a partir de
cereal desgerminado, são e limpo,
livre de insetos, de matéria terrosa e
em perfeito estado de conservação.
Não poderá estar úmida, fermentada
ou rançosa, com aspecto de pó fino,
cor característica, cheiro próprio e
sabor próprio. O produto deverá ter
validade não inferior a 180 dias a
partir da data de entrega. Embalagem

-
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150

KG

SINHA

4,29

643,50

1200

PCTE

SINHA

4,17

5.004,00

1500

KG

ROSE SOL

3,67

5.505,00

200

KG

ORQUÍDEA

4,99

998,00
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1 kg.

12

13

14

15

16

17

18

Feijão carioca. Tipo 1 (um).
Constituído de no mínimo 90 % a 98
% de grãos inteiros e íntegros, na cor
característica
a
variedade
correspondente de tamanho e
formatos naturais, maduros, limpos e
secos. Embalagem de 1kg.
Feijão preto. Tipo 1. Constituído de
no mínimo 90% a 98% de grãos
inteiros e
íntegros, na cor
característica
a
variedade
correspondente de tamanho e
formatos naturais, maduros, limpos e
secos. Embalagem de 1 kg
Feijão vermelho Tipo 1. Constituído
de no mínimo 90% a 98% de grãos
inteiros e
íntegros, na cor
característica
a
variedade
correspondente de tamanho e
formatos naturais, maduros, limpos e
secos. Embalagem de 1 kg
Fermento
biológico
seco,
instantâneo. Produto formado de
substâncias biológicas que por
influência do calor e/ou umidade
produz desprendimento gasoso capaz
de expandir massas elaboradas com
farinhas,
amidos
ou
féculas,
aumentando-lhes o volume e a
porosidade. Embalagem 100 g.
Fermento químico para bolo.
Produto formado de substâncias
químicas que por influência do calor
e/ou
umidade
produz
desprendimento gasoso capaz de
expandir massas elaboradas com
farinhas,
amidos
ou
féculas,
aumentando-lhes o volume e a
porosidade. Embalagem 250 g
Leite integral de soja com sabor de
frutas. O leite deve ser na forma
fluída, livre de toxinas, parasitos e
outros contaminantes. O produto
deverá ter validade não inferior a 90
dias a partir da data da entrega.
Embalagem 1 L
Leite integral de soja com sabor de

100

KG

SÃO ROQUE

7,78

778,00

150

KG

SÃO ROQUE

5,89

883,50

100

KG

SÃO ROQUE

7,49

749,00

200

PCTE

FERMIX

5,99

1.198,00

200

PCTE

ROYAL

5,37

1.074,00

50

LITRO

TIROL

8,91

445,50

50

UNID

TIROL

3,66

183,00
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19

20

21

22

23

24

frutas. O leite deve ser na forma
fluída, livre de toxinas, parasitos e
outros contaminantes. O produto
deverá ter validade não inferior a 90
dias a partir da data da entrega.
Embalagem de 200 ml
Leite integral de soja natural (sem
sabor). O leite deve ser na forma
fluída, livre de toxinas, parasitos e
outros contaminantes. O produto
deverá ter validade não inferior a 90
dias a partir da data da entrega.
Embalagem 1 L
Leite integral tetra pack. O leite deve
ser na forma fluída, livre de toxinas,
parasitos e outros contaminantes.
Processado pelo sistema UHT a
temperatura acima de 140º C. O
produto deverá ter validade não
inferior a 90 dias a partir da data da
entrega. Embalagem de 1 L.
Leite integral tetra pack zero lactose.
O leite deve ser na forma fluída, livre
de toxinas, parasitos e outros
contaminantes. Processado pelo
sistema UHT a temperatura acima de
140º C. O produto deverá ter validade
não inferior a 90 dias a partir da data
da entrega. Embalagem de 1 L.
Leite integral tetra pack zero lactose.
O leite deve ser na forma fluída, livre
de toxinas, parasitos e outros
contaminantes. Processado pelo
sistema UHT a temperatura acima de
140º C. O produto deverá ter validade
não inferior a 90 dias a partir da data
da entrega. Embalagem de 500 ml.
Lentilha tipo 1. Constituído de no
mínimo 90% a 98% de grãos inteiros e
íntegros, na cor característica a
variedade
correspondente
de
tamanho e formatos naturais,
maduros, limpos e secos. Embalagem
de 500 g.
Macarrão aletria, cabelo de anjo,
sêmola (sem ovos). Submetido a
processo de secagem, acondicionado
em saco transparente de polietileno.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de

-
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50

LITRO

TIROL

8,61

430,50

5000

LITRO

LANGUIRU

3,32

16.600,00

120

LITRO

PIRACANJUBA

4,26

511,20

150

CX

PIRACANJUBA

3,74

561,00

100

PCTE

JURÉIA

6,78

678,00

500

PCTE

GALO

3,97

1.985,00
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25

identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem
e qualidade do produto. Deverão ser
fabricados a partir de matérias primas
sãs e limpas isentas de matérias
terrosas, parasitos e larvas. Não pode
estar fermentado ou rançoso. Na
embalagem não poderá haver
mistura de outros tipos de macarrão.
O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega. Embalagem de
500g.
Macarrão ave maria, sêmola (sem
ovos) cabelo de anjo, sem ovos.
Submetido a processo de secagem,
acondicionado em saco transparente
de polietileno. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem
e qualidade do produto. Deverão ser
fabricados a partir de matérias primas
sãs e limpas isentas de matérias
terrosas, parasitos e larvas. Não pode
estar fermentado ou rançoso. Na
embalagem não poderá haver
mistura de outros tipos de macarrão.
O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega. Embalagem de
500g.

-

700
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PCTE
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26

27

28

Macarrão concha, sêmola (sem
ovos). Submetido a processo de
secagem, acondicionado em saco
transparente de polietileno. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
do lote, data de fabricação, data
de validade, condições de
armazenagem e qualidade do
produto. Deverão ser fabricados a
partir de matérias primas sãs e
limpas isentas de matérias
terrosas, parasitos e larvas. Não
pode estar fermentado ou
rançoso. Na embalagem não
poderá haver mistura de outros
tipos de macarrão. O produto
deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a partir da
data de entrega. Embalagem de
500g.
Macarrão espaguete, sêmola (sem
ovos), com vitamina A, sem ovos.
Submetido a processo de secagem,
acondicionado em saco transparente
de polietileno. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem
e qualidade do produto. Deverão ser
fabricados a partir de matérias primas
sãs e limpas isentas de matérias
terrosas, parasitos e larvas. Não pode
estar fermentado ou rançoso. Na
embalagem não poderá haver
mistura de outros tipos de macarrão.
O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega. Embalagem de
500 g.
Macarrão sêmola (sem ovos) integral
tipo espaguete, 100% integral.
Composto de matéria-prima de

-
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700

PCTE

GALO

3,00

2.100,00

1000

PCTE

GALO

2,37

2.370,00

500

PCTE

GALO

2,93

1.465,00
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29

30

primeira qualidade, sem composição
de farinha branca em sua fórmula,
sãs e limpas, isentas de material
terroso, parasitas. Embalado em
pacotes com 500 kg. em saco
reforçado, atóxico e transparente.
Rotulagem Nutricional Obrigatória.
Prazo de validade de no mínimo 06
(seis) meses na data da entrega.
Macarrão penne, sêmola (sem ovos),
com vitamina A. Submetido a
processo de secagem, acondicionado
em saco transparente de polietileno.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem
e qualidade do produto. Deverão ser
fabricados a partir de matérias primas
sãs e limpas isentas de matérias
terrosas, parasitos e larvas. Não pode
estar fermentado ou rançoso. Na
embalagem não poderá haver
mistura de outros tipos de macarrão.
O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega. Embalagem de
500 g.
Macarrão parafuso, sêmola (sem
ovos) com Vitamina A. Submetido a
processo de secagem, acondicionado
em saco transparente de polietileno.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número do
lote, data de fabricação, data de
validade, condições de armazenagem
e qualidade do produto. Deverão ser
fabricados a partir de matérias primas
sãs e limpas isentas de matérias
terrosas, parasitos e larvas. Não pode
estar fermentado ou rançoso. Na
embalagem não poderá haver
mistura de outros tipos de macarrão.
O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir
da data de entrega. Embalagem de

-
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500

PCTE

NINFA

2,45

1.225,00

1000

PCTE

GALO

2,43

2.430,00
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500 g.

31

32

33

34

35

36

37

Maionese. Sem glúten, sem leite e
sem transgênicos. Até 100 mg de
sódio por porção. Embalagem de
500g
Milho de pipoca. Grupo duro, classe
amarelo, tipo 1. Embalagem: pacotes
de plástico atóxico, contendo 500 g
do produto.
Óleo Refinado de Soja. Que sofreu
processo tecnológico adequado de
refino após a extração e degomagem,
como neutralização, clarificação,
desodorização, frigorificação ou não.
Preparado a partir de grãos de soja
sãos e limpos, sem conservantes, livre
de matéria terrosa, de parasitas e de
detritos
animais
e
vegetais.
Embalagem PET de 0,9 litros.
Queijo parmesão ralado. Elaborado
com matérias primas selecionadas. O
produto deverá ter validade não
inferior a 90 dias a partir da data de
entrega. Embalagem a vácuo de 100g.
Sagu de mandioca. Rótulo com
identificação
do
produto,
ingredientes, valor nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação,
validade. Validade mínima de90 dias
a contar da data da entrega.
Embalagem de 500g.

Sal Refinado Iodado. Com
granulação uniforme e com
cristais brancos, com no mínimo
de 98,5 % de cloreto de sódio e
com dosagem de sais de iodo de
no mínimo 10 mg e máximo de 15
mg de iodo por quilo de acordo
com
a
legislação
federal
especifica. Embalagem de 1Kg.
Uva-passa desidratada, branca, sem
semente, sem açúcar, livre se
fungos;
embalagem
hermeticamente fechada e rotulada
conforme legislação vigente, pacote
contendo 01 Kg.

80

UNID

HEINZ

5,21

416,80

130

UNID

CALDÃO

3,13

406,90

800

UNID

VITALIV

5,82

4.656,00

200

PCTE

ROMANHA

3,52

704,00

200

PCTE

CALDÃO

3,99

798,00

350

KG

MIRAMAR

1,18

413,00

50

KG

LA VIOLETERA

29,00

1.450,00
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Vinagre de Álcool. Originado
exclusivamente de álcool etílico
potável
de
origem
agrícola.
Acondicionado em frasco plástico
resistente. Embalagem de 0,9 litro.

-

70
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UNID

HEINING

TOTAL LOTE 1

1,68

R$ 75.000,00

Valor total em R$ por extenso: setenta e cinco mil reais.
Responsável pela assinatura do contrato:
Marciane Regina Freitas da Silva
Cargo: Diretor Geral da Empresa
CPF: 091.957.109-30
Fone: (48) 99178 4031
Validade da proposta: 60 dias corridos;
Prazo de entrega: conforme estabelecido no edital;
Pagamento: em até 30 dias.

Nova Trento/SC, 29 de setembro de 2021.

MARCIANE REGINA FREITAS
DA SILVA:14907798000164

Assinado de forma digital por
MARCIANE REGINA FREITAS DA
SILVA:14907798000164
Dados: 2021.09.29 10:24:18 -03'00'

________________________________________
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