
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Schroeder - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

OUTRAS MODALIDADES

Nr.:  1/2020 - OU

7/2020

22/01/2020

Folha:  1/10

       O(a)  Prefeito Municipal,   OSVALDO JURCK, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

ADARIO LAUBE     (14189)

26 BANANA PASSA ORGÂNICA. Banana orgânica in natura
desidratada. Sem adição de açúcar. Embalado em plástico
transparente, com identificação: nome do produto, lista de
ingredientes, origem do produto, lote e prazo de validade ou data
de fabricação e data de validade, conteúdo líquido (g, kg, ml ou l),
informações nutricionais, alergênicos e informações quanto à
lactose. Embalagem de 1 kg.

KG 500,00  0,0000 37,00    18.500,00

28 FARINHA DE BANANA VERDE INTEGRAL. Ingredientes: Banana
verde. Sem açúcar adicionado. Sem conservantes. Embalado em
plástico transparente, com identificação: nome do produto, lista de
ingredientes, origem do produto, lote e prazo de validade ou data
de fabricação e data de validade, conteúdo líquido (g, kg, ml ou l),
informações nutricionais, alergênicos e informações quanto à
lactose. Embalagem de 500 g.

KG 63,00  0,0000 23,75    1.496,25

Total do Fornecedor: 19.996,25

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

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

7/2020
1/2020-OU
Outras Modalidades
09/06/2020
aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para utilização destes na merenda 
escolar para suprir as necessidades das Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Educação e 
Cultura do Município de Schroeder/SC

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Schroeder,   9   de  Junho   de   2020.

----------------------------------------------------------------------
OSVALDO JURCK

PREFEITO MUNICIPAL 



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Schroeder - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

OUTRAS MODALIDADES

Nr.:  1/2020 - OU

7/2020

22/01/2020
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ADOLAR KIENELT     (14184)

19 POLPA DE FRUTA CONCENTRADA DIVERSOS SABORES –
produto congelado, para confecção de suco. Sem resíduos de
impurezas, e sem sabor amargo. Embalado em plástico
transparente, com identificação: nome do produto, lista de
ingredientes, origem do produto, lote e prazo de validade ou data
de fabricação e data de validade, conteúdo líquido (g, kg, ml ou l),
informações nutricionais, alergênicos e informações quanto à
lactose. Embalagens de 1 kg. Produto beneficiado deverá
apresentar Alvará municipal para produção e/ou Registro do
Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento - MAPA.
Embalagens de 1 kg.

UN 750,00  0,0000 22,77    17.077,50

24 DOCE DE FRUTAS (GELÉIA) - produto fresco, de boa qualidade,
deve apresentar coloração e odor característicos. Sem mofo.
Embalagem plástica integra, limpa e não violada, com tampa e
lacre de proteção. Rótulo com indicação do fabricante, produto,
peso, ingredientes, informação nutricional, data de fabricação,
prazo de validade e demais especificações exigidas na legislação
vigente. Livre de insetos e fungos. Embalagem com no mínimo
400 gramas.

UN 650,00  0,0000 4,43    2.879,50

Total do Fornecedor: 19.957,00

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO NOVO - COR     (14403)

35 PÃO INTEGRAL COM BIOMASSA DE BANANA VERDE,
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. Deve conter nos ingredientes:
Biomassa de banana verde, farinha de trigo, farinha de trigo
integral, ovos, sal, banha, fermento biológico fresco, linhaça, chia,
gergelim, açúcar, melhorador de farinha e antimofo. Não deve
apresentar tamanho irregular. A massa não poderá esfarelar ao
toque dos dedos. Não deverá estar amassado, queimado, ou com
manchas escuras na parte inferior do pão (evidência de fôrmas
sujas). Não deve possuir sabor, odor ou aparência característicos
de mofo. Embalagem: acondicionado em pacotes de polietileno
transparente resistente. Embalagem íntegra, limpa e não violada.
Rótulo com indicação do fabricante, produto, peso, ingredientes,
informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade e
demais especificações exigidas na legislação vigente. Livre de
insetos e fungos. Com registro no órgão competente. Embalagem
contendo 1 unidade de 500 gramas, com aproximadamente 16 -
20 fatias. Prazo de Validade: mínimo de 4 dias. Data de
fabricação: 1 dia.

UN 200,00  0,0000 10,00    2.000,00

Schroeder,   9   de  Junho   de   2020.
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COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO NOVO - COR     (14403)

36 PÃO VERDE COM BIOMASSA DE BANANA VERDE,
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. Deve conter nos ingredientes:
Biomassa de banana verde, farinha de trigo, sal, banha, folha de
couve, fermento biológico fresco, açúcar, melhorador de farinha e
antimofo. Não deve apresentar tamanho irregular. A massa não
poderá esfarelar ao toque dos dedos. Não deverá estar amassado,
queimado, ou com manchas escuras na parte inferior do pão
(evidência de fôrmas sujas). Não deve possuir sabor, odor ou
aparência característicos de mofo. Embalagem: acondicionado em
pacotes de polietileno transparente resistente. Embalagem
íntegra, limpa e não violada. Rótulo com indicação do fabricante,
produto, peso, ingredientes, informação nutricional, data de
fabricação, prazo de validade e demais especificações exigidas na
legislação vigente. Livre de insetos e fungos. Com registro no
órgão competente. Embalagem contendo 1 unidade de 500
gramas, com aproximadamente 16 - 20 fatias. Prazo de Validade:
mínimo de 4 dias. Data de fabricação: 1 dia.

UN 275,00  0,0000 9,00    2.475,00

37 BOLACHA DE NATA COM BIOMASSA DE BANANA VERDE,
EMBALAGEM COM 1 KG. Deve conter nos ingrediente: Biomassa
de banana verde, amido de milho, açúcar, farinha de trigo, nata,
manteiga, ovos, leite, baunilha e fermento químico. A bolacha
deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas,
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e
de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Não devem
possuir sabor, odor ou aparência característicos de mofo.
Embalagem íntegra, limpa e não violada. Rótulo com indicação do
fabricante, produto, peso, ingredientes, informação nutricional,
data de fabricação, prazo de validade e demais especificações
exigidas na legislação vigente. Livre de insetos e fungos. Com
registro no órgão competente. Embalagem primaria em pacotes
impermeáveis lacrados de 1 kg.

KG 50,00  0,0000 23,00    1.150,00

38 BOLACHA DE COCO COM BIOMASSA DE BANANA VERDE,
EMBALAGEM COM 1 KG. Deve conter nos ingredientes:
Biomassa de banana verde, amido de milho, açúcar, farinha de
trigo, nata, manteiga, ovos, leite, baunilha, fermento químico e
coco ralado. A bolacha deverá ser fabricada a partir de matérias
primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em
perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço. Não devem possuir sabor, odor ou aparência
característicos de mofo. Embalagem íntegra, limpa e não violada.
Rótulo com indicação do fabricante, produto, peso, ingredientes,
informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade e
demais especificações exigidas na legislação vigente. Livre de
insetos e fungos. Com registro no órgão competente. Embalagem
primaria em pacotes impermeáveis lacrados de 1 kg.

KG 50,00  0,0000 26,00    1.300,00

Schroeder,   9   de  Junho   de   2020.
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COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO NOVO - COR     (14403)

39 BOLACHA DE CACAU COM BIOMASSA DE BANANA VERDE,
EMBALAGEM COM 1 KG. Deve conter nos ingredientes:
Biomassa de banana verde, amido de milho, açúcar, farinha de
trigo, nata, manteiga, ovos, leite, baunilha, fermento químico e
cacau 50%. A bolacha deverá ser fabricada a partir de matérias
primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em
perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço. Não devem possuir sabor, odor ou aparência
característicos de mofo. Embalagem íntegra, limpa e não violada.
Rótulo com indicação do fabricante, produto, peso, ingredientes,
informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade e
demais especificações exigidas na legislação vigente. Livre de
insetos e fungos. Com registro no órgão competente. Embalagem
primaria em pacotes impermeáveis lacrados de 1 kg.

KG 60,00  0,0000 25,00    1.500,00

40 BOLO DE LARANJA COM BIOMASSA DE BANANA VERDE,
EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 kg. Deve conter nos
ingredientes: Biomassa de banana verde, açúcar, azeite de
canola, farinha de trigo, manteiga, ovos, suco de laranja, emustab,
fermento químico e sal. A massa não poderá esfarelar ao toque
dos dedos. Não deverá estar amassado, queimado, nem
apresentar manchas escuras na parte inferior (evidência de formas
sujas). Embalagem: Acondicionado em embalagem plástica com
tampa transparente. Não deverá possuir sabor, odor ou aparência
característicos de mofo. Embalagem íntegra, limpa e não violada.
Rótulo com indicação do fabricante, produto, peso, ingredientes,
informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade e
demais especificações exigidas na legislação vigente. Livre de
insetos e fungos. Com registro no órgão competente. Prazo de
validade: Mínimo de 3 dias. Data de fabricação: 1 dia. Embalagem
com no mínimo 1 kg.

UN 140,00  0,0000 25,00    3.500,00

41 CUCA DE BANANA COM BIOMASSA DE BANANA VERDE,
EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 450 GRAMAS. Deve conter nos
ingredientes: Biomassa de banana verde, leite, ovos, manteiga,
açúcar, farinha de trigo, fermento biológico fresco, sal, banha,
baunilha, fermento químico e banana caturra madura. Não deverá
estar amassado, queimado, nem apresentar manchas escuras na
parte inferior (evidência de formas sujas). Embalagem:
Acondicionado em embalagem plástica com tampa transparente.
Não deverá possuir sabor, odor ou aparência característicos de
mofo. Embalagem íntegra, limpa e não violada. Rótulo com
indicação do fabricante, produto, peso, ingredientes, informação
nutricional, data de fabricação, prazo de validade e demais
especificações exigidas na legislação vigente. Livre de insetos e
fungos. Com registro no órgão competente. Prazo de validade:
Mínimo de 3 dias. Data de fabricação: 1 dia. Embalagem com no
mínimo 450 gramas.

UN 115,00  0,0000 22,00    2.530,00

Schroeder,   9   de  Junho   de   2020.
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COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO NOVO - COR     (14403)

42 CUCA DE FAROFA COM BIOMASSA DE BANANA VERDE,
EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 450 GRAMAS. Deve conter nos
ingredientes: Biomassa de banana verde, leite, ovos, manteiga,
açúcar, farinha de trigo, fermento biológico fresco, sal, banha,
baunilha e fermento químico. Não deverá estar amassado,
queimado, nem apresentar manchas escuras na parte inferior
(evidência de formas sujas). Embalagem: Acondicionado em
embalagem plástica com tampa transparente. Não deverá possuir
sabor, odor ou aparência característicos de mofo. Embalagem
íntegra, limpa e não violada. Rótulo com indicação do fabricante,
produto, peso, ingredientes, informação nutricional, data de
fabricação, prazo de validade e demais especificações exigidas na
legislação vigente. Livre de insetos e fungos. Com registro no
órgão competente. Prazo de validade: Mínimo de 3 dias. Data de
fabricação: 1 dia. Embalagem com no mínimo 450 gramas.

UN 100,00  0,0000 20,00    2.000,00

43 BIOMASSA DE BANANA VERDE, EMBALAGEM COM 1 KG.
Deve conter nos ingredientes: Banana verde. Embalagem:
acondicionada em embalagem plástica transparente à vácuo. Não
deverá possuir sabor, odor ou aparência característicos de mofo.
Embalagem íntegra, limpa e não violada. Rótulo com indicação do
fabricante, produto, peso, ingredientes, informação nutricional,
data de fabricação, prazo de validade e demais especificações
exigidas na legislação vigente. Livre de insetos e fungos. Com
registro no órgão competente. Embalagem com 1 kg.

UN 100,00  0,0000 26,00    2.600,00

44 BIOMASSA DE BANANA VERDE, EMBALAGEM COM 500
GRAMAS. Deve conter nos ingredientes: Banana verde.
Embalagem: acondicionada em embalagem plástica transparente
à vácuo. Não deverá possuir sabor, odor ou aparência
característicos de mofo. Embalagem íntegra, limpa e não violada.
Rótulo com indicação do fabricante, produto, peso, ingredientes,
informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade e
demais especificações exigidas na legislação vigente. Livre de
insetos e fungos. Com registro no órgão competente. Embalagem
com 500 gramas.

UN 45,00  0,0000 13,00    585,00

45 BIOMASSA DE BANANA VERDE, EMBLAGEM COM 250
GRAMAS. Deve conter nos ingredientes: Banana verde.
Embalagem: acondicionada em embalagem plástica transparente
à vácuo. Não deverá possuir sabor, odor ou aparência
característicos de mofo. Embalagem íntegra, limpa e não violada.
Rótulo com indicação do fabricante, produto, peso, ingredientes,
informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade e
demais especificações exigidas na legislação vigente. Livre de
insetos e fungos. Com registro no órgão competente. Embalagem
com 250 gramas.

UN 50,00  0,0000 7,00    350,00

Total do Fornecedor: 19.990,00

Schroeder,   9   de  Junho   de   2020.
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DALMIRO VISCAY     (13547)

11 CHÁ DESIDRATADO (ERVAS ou ERVAS E FRUTAS) - produto
desidratado e embalado hermeticamente, com data de validade.
Deverá apresentar odor característico, não deverá apresentar
perfurações, nem fungos.

KG 80,00  0,0000 250,00    20.000,00

Total do Fornecedor: 20.000,00

ENIO ELDO SCHEIDT     (11687)

2 ALFACE (Tipo lisa, crespa, americana ou roxa) - produto fresco,
de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, firme,
intacto, isento de material terroso, sem parasitas ou larvas.

UN 3.000,00  0,0000 3,49    10.470,00

15 ESPINAFRE - produto fresco, de primeira qualidade, tamanho e
coloração uniformes, firme, intacto, isento de material terroso, sem
parasitas ou larvas. Folhas sem manchas, bem desenvolvidas, e
sem danos físicos.

MÇ 600,00  0,0000 4,59    2.754,00

Total do Fornecedor: 13.224,00

JAIR MENDONÇA     (14402)

29 MEL DE ABELHA PURO. Produto natural elaborado por abelhas a
partir do néctar. Não poderá conter substâncias estranhas. O
produto não deve apresentar cristalização, caramelização ou
espuma superficial. Deverá apresentar aspecto líquido denso. Cor
levemente amarelada a castanho escura. Cheiro e sabor próprios.
Sem adição de corantes, aromatizantes, espessantes,
conservadores e edulcorantes. O produto deve possuir registro no
Ministério da Agricultura. Embalagem plástica integra, limpa e não
violada, com tampa e lacre de proteção. Rótulo com indicação do
fabricante, produto, peso, ingredientes, informação nutricional,
data de fabricação, prazo de validade e demais especificações
exigidas na legislação vigente. Livre de insetos e fungos. Bisnagas
de 250 gramas.

BISN 300,00  0,0000 13,88    4.164,00

Total do Fornecedor: 4.164,00

JOÃO LUIS BRUMULLER     (9519)

3 BANANA CATURRA - produto CLIMATIZADO, de boa qualidade e
com grau de maturação intermediaria. Deverá apresentar odor
agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações,
machucados ou coloração não característica.

KG 6.150,00  0,0000 3,24    19.926,00

Total do Fornecedor: 19.926,00

Schroeder,   9   de  Junho   de   2020.
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MARCIA MULLER DOS SANTOS     (14384)

5 BANANA PRATA ORGÂNICA - produto CLIMATIZADO, de boa
qualidade e com grau de maturação intermediaria. Deverá
apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá
apresentar perfurações, machucados ou coloração não
característica. COM CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA.

KG 4.660,00  0,0000 4,29    19.991,40

Total do Fornecedor: 19.991,40

MARCIO WEHRMEISTER     (12863)

16 MILHO VERDE EM ESPIGA (DESCASCADO) - produto fresco, de
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, grãos sem
ferimentos, firmes, sem manchas. Espiga intacta, sem parasitas.
Espigas limpas, sem cabelos e folhas. Em bandejas tampadas
com papel filme. Embalagem com identificação: nome do produto,
lista de ingredientes, origem do produto, lote e prazo de validade
ou data de fabricação e data de validade, conteúdo líquido (g, kg,
ml ou l), informações nutricionais, alergênicos e informações
quanto à lactose. Entregar em bandejas com 5 espigas.

UN 9.755,00  0,0000 2,05    19.997,75

Total do Fornecedor: 19.997,75

MARGARETE BRAND     (13029)

9 CEBOLINHA (TEMPERO) – maço contendo folhas íntegras, bem
desenvolvidas, frescas, coloração uniforme. Com talos, sem
raízes, isento de material terroso, sem parasitas ou larvas.

MÇ 1.400,00  0,0000 2,33    3.262,00

14 COUVE FOLHA - produto fresco, de primeira qualidade, tamanho
e coloração uniformes, firme, intacto, isento de material terroso,
sem parasitas ou larvas. Folhas sem manchas, bem
desenvolvidas, e sem danos físicos.

MÇ 900,00  0,0000 2,83    2.547,00

21 SALSINHA (TEMPERO) - maço contendo folhas íntegras, bem
desenvolvidas, frescas, coloração uniforme. Com talos, sem
raízes, isento de material terroso, sem parasitas ou larvas.

MÇ 1.400,00  0,0000 2,33    3.262,00

Total do Fornecedor: 9.071,00

Schroeder,   9   de  Junho   de   2020.

----------------------------------------------------------------------
OSVALDO JURCK

PREFEITO MUNICIPAL 



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Schroeder - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

OUTRAS MODALIDADES

Nr.:  1/2020 - OU

7/2020

22/01/2020

Folha:  8/10

NOEMI POMMERENING CAMPREGHER     (14190)

16 MILHO VERDE EM ESPIGA (DESCASCADO) - produto fresco, de
primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, grãos sem
ferimentos, firmes, sem manchas. Espiga intacta, sem parasitas.
Espigas limpas, sem cabelos e folhas. Em bandejas tampadas
com papel filme. Embalagem com identificação: nome do produto,
lista de ingredientes, origem do produto, lote e prazo de validade
ou data de fabricação e data de validade, conteúdo líquido (g, kg,
ml ou l), informações nutricionais, alergênicos e informações
quanto à lactose. Entregar em bandejas com 5 espigas.

UN 9.755,00  0,0000 2,05    19.997,75

Total do Fornecedor: 19.997,75

ROMEU VOLLES     (14185)

27 FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, 1ª qualidade, sem pele ou couro,
sem espinhas ou escamas. Limpo, com cor, cheiro e sabor
próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas. Isento de
substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que
alterem suas características naturais. Acondicionado em
embalagem plástica transparente, atóxica, contendo 1 kg e
validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. No ato
da entrega deve estar no máximo 30 dias iniciado seu prazo de
validade. Suas condições deverão estar de acordo com a
legislação vigente. Deverão constar na embalagem: identificação,
nome do produto, peso líquido, informações nutricionais, data de
fabricação, prazo de validade, nº de registro no órgão competente,
com a comprovação do serviço de inspeção (S.I.M., S.I.E., S.I.F,
SUSAF/ES ou SISBI-POA) demais informações de rotulagem
obrigatória. Deverá ser entregue congelado sob refrigeração.

KG 400,00  0,0000 39,64    15.856,00

Total do Fornecedor: 15.856,00

ROSILENE KIENELDT DOGE     (13546)

22 TANGERINA (VARIAS QUALIDADES) - produto fresco, de boa
qualidade, tamanho médio, uniforme, consistência firme, sem
parasitas aderidos. Não deverá apresentar perfurações,
machucados ou coloração não característica.

UN 2.500,00  0,0000 5,70    14.250,00

24 DOCE DE FRUTAS (GELÉIA) - produto fresco, de boa qualidade,
deve apresentar coloração e odor característicos. Sem mofo.
Embalagem plástica integra, limpa e não violada, com tampa e
lacre de proteção. Rótulo com indicação do fabricante, produto,
peso, ingredientes, informação nutricional, data de fabricação,
prazo de validade e demais especificações exigidas na legislação
vigente. Livre de insetos e fungos. Embalagem com no mínimo
400 gramas.

UN 1.250,00  0,0000 4,43    5.537,50

Total do Fornecedor: 19.787,50

Schroeder,   9   de  Junho   de   2020.
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SIDINEI JAIR STREIT     (11688)

19 POLPA DE FRUTA CONCENTRADA DIVERSOS SABORES –
produto congelado, para confecção de suco. Sem resíduos de
impurezas, e sem sabor amargo. Embalado em plástico
transparente, com identificação: nome do produto, lista de
ingredientes, origem do produto, lote e prazo de validade ou data
de fabricação e data de validade, conteúdo líquido (g, kg, ml ou l),
informações nutricionais, alergênicos e informações quanto à
lactose. Embalagens de 1 kg. Produto beneficiado deverá
apresentar Alvará municipal para produção e/ou Registro do
Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento - MAPA.
Embalagens de 1 kg.

UN 750,00  0,0000 22,77    17.077,50

Total do Fornecedor: 17.077,50

VALDINO SIEVERS     (12283)

1 AIPIM DESCASCADO CONGELADO – tipo branco, grau normal
de evolução no tamanho, cor própria, sem ferimentos, não fibroso,
descascado, lavado, congelado. Embalado em plástico
transparente, com identificação: nome do produto, lista de
ingredientes, origem do produto, lote e prazo de validade ou data
de fabricação e data de validade, conteúdo líquido (g, kg, ml ou l),
informações nutricionais, alergênicos e informações quanto à
lactose. Embalagens de 1 ou 5 kg.

KG 2.500,00  0,0000 5,38    13.450,00

Total do Fornecedor: 13.450,00

VILSON GROSSKLAKS     (14186)

27 FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, 1ª qualidade, sem pele ou couro,
sem espinhas ou escamas. Limpo, com cor, cheiro e sabor
próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas. Isento de
substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que
alterem suas características naturais. Acondicionado em
embalagem plástica transparente, atóxica, contendo 1 kg e
validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. No ato
da entrega deve estar no máximo 30 dias iniciado seu prazo de
validade. Suas condições deverão estar de acordo com a
legislação vigente. Deverão constar na embalagem: identificação,
nome do produto, peso líquido, informações nutricionais, data de
fabricação, prazo de validade, nº de registro no órgão competente,
com a comprovação do serviço de inspeção (S.I.M., S.I.E., S.I.F,
SUSAF/ES ou SISBI-POA) demais informações de rotulagem
obrigatória. Deverá ser entregue congelado sob refrigeração.

KG 400,00  0,0000 39,64    15.856,00

Total do Fornecedor: 15.856,00

Schroeder,   9   de  Junho   de   2020.
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WELYNTON DOS SANTOS     (13334)

4 BANANA CATURRA ORGÂNICA - produto CLIMATIZADO, de boa
qualidade e com grau de maturação intermediaria. Deverá
apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá
apresentar perfurações, machucados ou coloração não
característica. COM CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA.

KG 4.660,00  0,0000 4,29    19.991,40

Total do Fornecedor: 19.991,40

Total Geral: 288.333,55

Schroeder,   9   de  Junho   de   2020.
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