RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 251/2018 - MODALIDADE – Pregão Eletrônico N° 72/2018 – REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para merenda escolar
Item Qtde
Un. Especificação
Preço unitário
Fornecedor Vencedor
6
12.420,00 l
Leite pasteurizado integral homogeneizado, com
apresentação de 2,7400
LEITE E DERIVADOS
Certificado de Inspeção Federal SIF. Com aspectos próprios, cor e sabor
NOVO RUMO LTDA.
característicos. Rotulagem e embalagem: sacos plásticos atóxicos de 900
ml contendo, nome e composição do produto, informação nutricional, data
de fabricação e validade, número do registro do estabelecimento produtor
no órgão oficial competente. Validade mínima a partir da entrega de 45
dias.
11
1.715,00
kg
Macarrão espaguete, com ovos pasteurizados, embalagem de 500 gramas. 3,1000
Comercial Bora & Filho
Registrado e rotulado, com validade mínima de 12 (doze) meses a contar
Ltda
da data de entrega.
13
1.415,00
kg
Macarrão tipo parafuso, com ovos, pasteurizado embalagem 500gr. 3,1000
Comercial Bora & Filho
Registrado e rotulado. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da
Ltda
data de entrega.
1
10.436,00 kg
Banana caturra. De 1ª qualidade, nível médio de amadurecimento.
1,1300
SUPERMERCADO
DJEK E SHERON E
CIA. LTDA.
2
2.768,00
kg
Carne bovina músculo sem osso - Com selo de inspeção (Federal ou 13,3000
SUPERMERCADO
Estadual). Congelada, cortada em cubos de aproximadamente com 8
DJEK E SHERON E
gramas, sem osso, limpa, com no máximo 10% de gordura. Embalado à
CIA. LTDA.
vácuo. Pacotes de 1kg, devidamente identificados com rótulo impresso ou
etiqueta adesiva, de acordo com a legislação vigente.
3
4.038,00
kg
Carne bovina moída tipo 2ª, congelada - Com selo de inspeção (Federal ou 10,9500
SUPERMERCADO
Estadual). Em embalagens plásticas resistentes e íntegras de 0,5kg a 1,0kg.
DJEK E SHERON E
Selados pela indústria, contendo identificação do produto, peso, marca do
CIA. LTDA.
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com
as portarias do Ministério da Agricultura e da ANVISA.
5
5.348,00
kg
Coxa e sobre coxa de frango, congelado, consistência firme. Inspecionada. 4,7600
SUPERMERCADO
Embalagem de 1kg ou 2kg, em filme de PVC transparente, saco plástico
DJEK E SHERON E
transparente, constando etiqueta informando conteúdo, data de validade e
CIA. LTDA.
procedência. Certificado de inspeção Federal ou Estadual.
7
8.422,00
kg
Maçã gala frescas, graúdas e sadias. Firme, de cor brilhante, de tamanhos 4,4000
SUPERMERCADO
médios e sem machucados. Deverá ser entregue em redes plásticas
DJEK E SHERON E
contendo 1,0kg a 5,0kg
CIA. LTDA.
8
5.316,00
kg
Mamão formosa de 1ª qualidade, tamanho comercial.
2,5500
SUPERMERCADO
DJEK E SHERON E
CIA. LTDA.
9
4.678,00
dz
Ovos brancos, graúdos, embalagens próprias c/ 12 unidades. Selecionados, 3,8900
SUPERMERCADO
com cascas limpas, sem trincas ou rachaduras; isentos de sujicidades,
DJEK E SHERON E
parasitas ou larvas; não deve apresentar quaisquer lesões de ordem física,
CIA. LTDA.
mecânica ou biológica. Fornecidos em caixa de papelão, contendo data da
coleta e data de validade.
4
2.626,00
kg
Carne suína pernil - Com selo de inspeção (Federal ou Estadual). Sem 9,9000
WILLNER SPECIALE
osso, em iscas, sem cartilagens, ou nervos, de coloração rosada e odor
EIRELI
agradável. No máximo 5% do teor de gordura. Deve ter certificado de
inspeção estadual ou federal. Acondicionados em pacotes de 1kg,
devidamente identificados com rótulo impresso ou etiqueta adesiva, de
acordo com a legislação vigente.
10
216,00
kg
Queijo mussarela resfriado. Em embalagens plásticas resistentes e íntegras 25,8000
WILLNER SPECIALE
de 1,0kg a 2,0kg e as fatias interfolhadas. Selados pela indústria, contendo
EIRELI
identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do Ministério da
Agricultura e da ANVISA.
12
300,00
kg
Macarrão Integral. Parafuso ou penne com ovos, acondicionado em 8,0200
WILLNER SPECIALE
embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500g a
EIRELI
unidade, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de
sujicidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12
(doze) meses a contar da data de entrega.
Rio Negro, 12 de setembro de 2018 - MISAEL ANTONIO KÖENO - Pregoeiro

