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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PARANÁ. 

 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2018 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 
Em concordância com a Ata datada em 02/03/2018 de Abertura do processo licitatório na modalidade de 

Pregão Presencial nº 05/2018, cujo objeto é o registro de preços de futuras aquisições de gêneros alimentícios, 

produtos de copa e cozinha, a serem utilizados em todos os departamentos municipais e em coffee-breaks do 

município de Bom Sucesso do Sul, HOMOLOGO por seus próprios fundamentos, determinando que seja 

ADJUDICADO o seu objeto a favor das proponentes e valores relacionados abaixo: 

 

PROPONENTE: A. E. M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME – CNPJ 12.144.365/0001-79 

ITEM DESCRIÇÃO DO LOTE UND. MARCA QTDE 

VALOR 

UNIT. 
(R$) 

VALOR 

TOTAL 
ITEM (R$) 

2 

Achocolatado em pó, instantâneo, tradicional, à 

base de açúcar, cacau em pó, maltodextrina, 

embalagem em lata ou pote plástico contendo 

400g cada unidade, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade 

e peso líquido. O produto deverá ter registro no 

Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde 

unid. Soley 150 3,40 510,00 

3 

Açúcar cristal: umidade máxima de 0,07%. 

Composição: sacarose e sais minerais. 

Embalagens íntegras de polietileno branco ou 

transparente. Emb. 5 kg. Validade: mínimo de 6 

meses após o ato da entrega. 

unid. Cedro 200 8,90 1.780,00 

4 

Açúcar de baunilha:açúcar aromatizado com 

sabor baunilha. Embalagem fechada, contendo 

100 g, com data de validade no mínimo de 6 

meses do dia da entrega. 

unid. Incas 70 1,15 80,50 

9 

Arroz parbolizado: tipo 1, longo fino. 

Embalagem íntegra, de polietileno transparentes. 

Emb. 5 kg. 

unid. Moenda 60 9,90 594,00 

19 

Café solúvel em pó ou granulado. Embalagem 

primária: pacotes aluminizados lacrados, 

rotulagem adequada com a anvisa. Validade 

mínima 8 meses, embalagem de 200 gramas. 

unid. Amigo 150 8,99 1.348,50 

20 Canela em pó. Frasco de 35 gramas. unid. Incas 40 1,25 50,00 

29 
Chocolate granulado colorido. Embalagem de 80 

g. 
unid. Incas 50 2,00 100,00 

30 Chocolate granulado. Embalagem de 80 gramas. unid. Incass 80 2,00 160,00 

36 

Doce de leite cremoso: produto resultante da 

cocção de leite com açúcar até concentração 

conveniente e parcial caramelização. Não pode 

unid. Docile 80 3,35 268,00 
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conter substâncias estranhas à sua composição 

normal, além das permitidas pela anvisa. É 

tolerado o emprego de amido na dosagem 

máxima de 2%. É tolerada a adição de 

aromatizantes naturais. É proibido adicionar ao 

doce de leite gorduras estranhas, geleificantes ou 

outras substâncias, embora inócuas exceto o 

bicarbonato de sódio em quantidade estritamente 

necessária para a redução parcial da acidez do 

leite. De aspecto próprio, cor amarelada ou 

amarelo-pardacenta, cheiro próprio e sabor doce. 

No rótulo deve constar a denominação "doce de 

leite". Embalagem de 90 

41 

Feijão preto: tipo 1, seco. Isento de matérias 

estranhas, impurezas, insetos vivos ou mortos. 

Embalagem de polietileno transparente de 1 kg. 

Validade: mínimo de 5 meses após o ato da 

entrega. 

unid. 
Grão do 

sul 
150 3,34 501,00 

44 

Fubá: de cor amarela, isenta de mofo ou bolores, 

odores estranhos e substâncias nocivas, 

enriquecido com ferro e ácido fólico. 

Ingredientes: fubá amarelo, ferro e ácido fólico. 

Embalagens de polietileno transparente de 1 kg. 

Validade: mínimo de 6 meses após o ato da 

entrega. 

unid. Dallas 100 1,75 175,00 

51 

Maionese- água, óleo vegetal, ovos 

pasteurizados, amido modificado, vinagre, 

açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido 

lático, estabilizante goma xantana, conservador 

ácido sórbico, sequestrante edta cálcio dissódico, 

corante páprica, aromatizante e antioxidantes 

ácido cítrico, bht e bha. Contendo 250g de peso 

líquido, informações nutricionais na embalagem, 

contendo data de fabricação e prazo de validade.  

unid. Soya 100 4,20 420,00 

58 

Milho para pipoca.embalados em 

plásticoatóxico, transparente e incolor, 

termosselada,isenta de mofo ou bolores, odores 

estranhos esubstâncias nocivas. A embalagem 

primáriadeverá declarar a marca, nome e 

endereço dofabricante, peso líquido, prazo de 

validade, lote, número do registro no órgão 

competente. Embalagem de 500 g.0 

unid. Francisca 200 2,20 440,00 

61 

Néctar da fruta acondicionado em caixa 

contendo 1 litro, sabores diversos; com no 

mínimo de 50% de suco e polpas integrais de 

unid. Marata 100 5,00 500,00 
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frutas.  

62 

Óleo de soja: refinado, 100% natural. Não deve 

apresentar mistura de outros óleos e cheiro forte. 

Embalagem: garrafa “pet” c/ 900 ml. Validade: 

mínimo de 4 meses após o ato da entrega. 

unid. Camera 200 3,35 670,00 

63 Orégano. Embalagem de 100 g unid. Incas  3,35 167,50 

68 

Queijo fatiado: tipo mussarela, de leite de vaca, 

em embalagens plásticas, de primeira qualidade. 

Fatias de 20 gramas cada. Com certificado de 

inspeção 

Kg. Terraviva 150 21,00 3.150,00 

70 

Refrigerante. Embalagem plástica com 

capacidade de 2 litros registro no ministério da 

agricultura e /ou ministério da saúde. Não conter 

sacarose. Tipos: a base de cola, a base de 

guaraná, a base de suco de laranja e tipo soda 

limonada. 

unid. Sarandi0 200 4,35 870,00 

73 

Sal refinado iodado: não deve apresentar 

sujidade e misturas inadequadas.  Embalagem de 

polietileno transparente de 1kg. Validade: 

mínima de 4 meses após o ato da entrega. 

unid. Crist0al 50 0,99 49,50 

76 

Suco concentrado sabores variados. Embalado 

em garrafas pet ou vidro de 500 ml.rendimento 

de pelo menos 4,5 litrospara cada 500 ml de 

suco. A embalagemdeverá declarar a marca, 

nome e endereço dofabricante, prazo de 

validade, lote, número doregistro no órgão 

competente. Validade mínimade 6 meses. 

Sabores de maracujá, pêssego, laranja, abacaxi e 

goiaba. 

unid. Da fruta 300 5,99 1.797,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO 

R$ 13.631,00(treze mil, seiscentos e trinta e um reais). 
PROPONENTE: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP – CNPJ 05.919.156/0001-94 

ITEM DESCRIÇÃO DO LOTE UND. MARCA QTDE 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
ITEM 
(R$) 

8 Amido de milho. 500 gramas. unid. Bela 50 2,60 130,00 

16 

Biscoito doce tipo maria: a base de: farinha de 

trigo/ açúcar/ gordura vegetal hidrogenada/ amido 

de milho/ açúcar invertido/ soro de leite/ sal 

/fermento químico. Embalagem de 370 gramas. 

Validade: mínimo de 3 meses após o ato da 

entrega.  

unid. Prodasa 150 2,98 447,00 

17 

Biscoito salgado: tipo cream cracker, a base de: 

farinha de trigo / gordura vegetal hidrogenada / 

açúcar / amido de milho / sal refinado / fermento / 

leite ou soro. Embalagem de 370 gramas. 

unid. Prodasa 150 2,98 447,00 
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Validade: mínimo de 3 meses após o ato da 

entrega 

18 

Café em pó homogeneo, torrado e moido, 

empacotado a vacuo, com selo de pureza abic 

categoria tradicional, com validade minima de 6 

meses  

unid. Ouro 350 9,25 3.237,50 

21 Canela em rama. Embalagem de 10 g unid. Bela 40 0,99 39,60 

28 

Chá mate sabores variados em sachê, (saquinho) 

caixa com 25 (vinte e cinco) sachês. Sabor 

laranja, limão e natural. 

unid. Chileno 100 2,80 280,00 

31 Coco ralado - pacote de 100g unid. Inga 50 2,48 124,00 

32 

Colorau: aspecto de pó fino, cor alaranjada, odor e 

sabor próprios, contendo os seguintes 

ingredientes: fubá, urucum, óleo de soja e sal. 

Embalagem de polietileno de 500gr. Validade: 

mínimo de 3 meses após o ato da entrega. 

unid. Bela 80 2,80 224,00 

33 Cravo. Embalagem de 10 g unid. Bela 40 0,99 39,60 

35 

Doce de frutas: isento de sódio. Sabor: uva e figo. 

Embalagem de polipropileno, intacta e bem 

tampada de 400 gramas. Validade: mínimo de 3 

meses após o ato da entrega. 

unid. Difruti 80 2,99 239,20 

39 

Extrato de tomate preparado com frutos maduros, 

escolhidos são, sem pele e sementes, isentos de 

fermentação, podendo conter adição de 1 % de 

açúcar e 5% de cloreto de sódio, massa de 

consistência mole, cor vermelha, embalagem: lata 

de folha de flandres com verniz sanitário, não 

podendo estar amassada ou estufada, com peso de 

aproximadamente 340g cada. Validade mínima de 

6 meses a contar da data da entrega do produto. 

unid. Dajuda 100 2,99 299,00 

42 

Fermento em pó químico - produto formado de 

substância ou mistura de substâncias químicas que 

pela influência do calor e/ou umidade, produz 

desprendimento gasoso capaz de expandir massas 

elaboradas com farinhas, amido ou féculas, 

aumentando-lhes o volume e a porosidade. - 

embalagem primária: lata de material próprio para 

conter alimentos, de 250 g. 

unid. Trisanti 100 4,25 425,00 

43 Filtro de papel para coar café referência 103 unid. Melita 200 2,80 560,00 

47 

Leite em pó com conteúdo de matéria gorda maior 

ou igual a 26%, em pacotes de 400g, integral. 

Validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega do produto. 

unid. Bela'c 150 7,30 1.095,00 

50 
Macarrão tipo parafuso: enriquecido com ferro e 

ácido fólico, isento de gorduras trans e sódio. 
unid. Bortoline 100 1,78 178,00 
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Embalagem plástica de 500 gramas. 

55 

Margarina: isenta de gordura trans. Embalagem 

plástica de 500 gramas. Validade: mínimo de 4 

meses após o ato da entrega. 

unid. Prime 100 2,28 228,00 

59 

Milho verde cozido em conserva de salmora (água 

e sal). A embalagem do produtodeve conter 

registro da data de fabricação, peso e validade 

estampada no rótulo da embalagem. Embalagem 

de 200 g  

unid. Predilecta 150 1,70 255,00 

60 

Molho de tomate tradicional, contendo 

340gramas, com identificação do produto, marca 

do fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade. 

unid. Paladori 100 1,40 140,00 

65 

Polvilho doce.contendo 500 gramas, com 

identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação e prazo de validade. 

unid. Prata 150 2,60 390,00 

72 
Sagu: ingredientes: sagu. Embalagem de 500 

gramas. Não contém glúten. 
unid. Bela 100 3,00 300,00 

77 

Suco em pó, caixa contendo 15 unidades de 30 g, 

com identificação do produto, marca do fabricante 

e prazo de validade do produto. Sabores variados. 

unid. Maguary 300 8,35 2.505,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO 

 R$ 11.582,90 (Onze mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa centavos) 
PROPONENTE: LUCAS JOSÉ PRECHLAK - ME – CNPJ 19.657.007/0001-09 

ITEM DESCRIÇÃO DO LOTE UND. MARCA QTDE 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
ITEM 
(R$) 

1 

Abacaxi: formato cônico, coroa longa e com 

espinhos. Unidades médias (de 1,2 a1,5 kg). Grau 

de maturação adequado para o consumo imediato. 

Ausência de frutos com podridão e amassados. 

Frescos e em adequado padrão de qualidade.  

unid. Cantu 500 5,50 2.750,00 

5 

Alho: “in natura” em perfeitas condições de 

conservação, livre de mofos e umidade, com odor 

característico. Pacote de 200 g 

unid. Cantu 50 7,10 355,00 

6 
Amendoim descascado, de primeira qualidade, 

pacote de 500g, 
unid. Beija flor 150 4,50 675,00 

7 

Amendoim torrado e moído, umidade máxima de 

15%, embalado em pacote de polietileno atóxico, 

transparente, resistente, hermeticamente fechado, 

contendo 500g. 

unid. Select 150 6,60 990,00 

10 

Azeitona verde, em conserva, embalagem 

contendo 300g. Em vidro, com identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade. 

unid. Huber 50 6,50 325,00 

11 Banana: tipo caturra, de primeira qualidade. Kg. Terra 1.500 2,60 3.900,00 
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Limpas, íntegras com coloração própria, livres de 

danos mecânicos e fisiológicos, pragas e doenças 

e estarem em perfeitas condições de conservação 

e maturação. Pesando entre 100 e 150 gramas a 

unidade.  

12 

Batata inglesa: lavada, de primeira qualidade. 

Coloração própria, livres de danos mecânicos, 

fisiológicos, pragas e doenças e estarem em 

perfeitas condições de conservação e maturação.  

Pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. 

Kg Cantu 300 1,95 585,00 

13 

Batata palha, contendo no mínimo 140 gramas 

com identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Kg Elma chips 50 5,40 270,00 

14 

Bebida láctea sabor côco: consistência líquida e 

odor característico. Com certificado de inspeção. 

Embalagem plástica de 1 litro, com data de 

fabricação de no máximo 30 dias anteriores ao ato 

da entrega. 

unid. Santa clara 200 3,80 760,00 

15 

Bebida láctea sabor morango: consistência líquida 

e odor característico. Com certificado de 

inspeção. Embalagem plástica de 1 litro, com data 

de fabricação de no máximo 30 dias anteriores ao 

ato da entrega. 

unid. Santa clara 200 3,70 740,00 

22 

Carne bovina moída: sem osso, limpa. Deve ter 

certificado de inspeção. Embalagem plástica 

transparente, 1 kg em cada embalagem. 

Kg. Novi carnes 250 11,80 2.950,00 

23 

Carne bovina tipo músculo, carne bovina, corte 

músculo, fracionada em cubos e 

aproximadamente 30g, isento de aditivos ou 

substâncias estranhas que sejam impróprias ao 

consumo e que alterem suas características 

naturais (físicas, químicas e organolépticas). 

Deverá ser acondicionada em embalagem 

primária constituída de plástico atóxico 

transparente, isenta de sujidades e ou ação de 

microorganismos. Em pacotes de 1 kg, 

devidamente selada, com especificação de peso, 

validade, do produto e marca/procedência. 

Validade a vencer de no mínimo 3 meses da 

entrega. 

Kg. Novi carnes 250 11,99 2.997,50 

24 

Carne de frango: coxa e sobrecoxa de frango 

congelada, não temperado, de boa qualidade em 

pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou 

substâncias estranhas ao produto, que sejam 

impróprias ao consumo e que alterem suas 

Kg. Copagril 180 4,80 864,00 
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características naturais (físicas, químicas e 

organolépticas). Deverá ser acondicionada em 

embalagem primária constituída de plástico 

atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação 

de microrganismos. Em pacote, devidamente 

selado, com especificação de peso, validade, 

produto e marca/procedência. Validade de no 

mínimo 3 meses a partir da entrega. 

25 

Carne de frango: peito de frango desossado in 

natura, congelado. Apresentar consistência firme 

não amolecida, odor ecor característicos, cor 

amarelo-rosado. Não deve apresentar formações 

de cristais de gelo, penas epenugens, perfurações, 

coágulos e queimaduras por congelamento. 

Acondicionado em embalagem depolietileno 

atóxico resistente, com rotulagem constando data 

devalidade, peso líquido da embalagem e do 

produto.  

Kg. Lar 100 8,75 875,00 

26 

Cebola de cabeça: de primeira qualidade. 

Nacional ou importada. Limpas, com coloração 

própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, 

pragas e doenças e estarem em perfeitas 

condições de conservação e maturação. Tamanho 

médio, pesando entre 100 a200 gramas a unidade. 

Kg. Cantu 80 3,40 272,00 

27 

Cenoura: não lenhosas, limpas, com coloração 

uniforme e característica, livres de danos 

mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e 

estarem em perfeitas condições de conservação e 

maturação. Tamanho médio, pesando entre 70 

a140 gramas a unidade. 

Kg. Cantu 80 2,99 239,20 

34 

Creme de leite. 100% de origem animal, 

embalado em embalagens tetra pak limpas, isentas 

de ferrugem, não amassadas, não estufadas, que 

garantam a integridade do produto até o momento 

do consumo acondicionado, pesando 200 gramas. 

A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informações 

nutricional, número de lote, data de validade, 

registro no órgão competente 

unid. Latco 150 1,95 292,50 

37 

Emulsificante neutro para sorvetes, contendo no 

mínimo 200 gramas, com identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade.0 

unid. Selecta 100 6,35 635,00 

38 
Ervilha: ervilha cozida em conserva de salmora 

(água e sal). A embalagem do produto deveconter 
unid. Quero 100 1,99 199,00 
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registro da data de fabricação, peso e validade 

estampada no rótulo daembalagem 

40 

Farinha de trigosem fermento, embalada em sacos 

limpos, não violados,resistentes. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação,procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto. Oproduto deverá apresentar validade 

mínima de 70 dias a partir da data deentrega. 

Embalagem de 5 kg 

unid. Dona hilda 100 7,20 720,00 

46 

Leite condensado. Procedência nacional. 

Embalagem tetra pak, atóxico, capacidade de 390 

a 400 g. Embalagem secundária resistente, com 

marca, nome do produto, lote e prazo de validade 

em evidência. Apresentar amostra e ficha técnica 

assinada pelo responsável técnico pelo 

9,98estabelecimento. 

unid. Fazendeira 100 2,95 295,00 

48 

Leite ultrapasteurizado (uht), integral ou 

padronizado, com teor mínimo de 3,0% (três por 

cento) de gordura. Caixa longa vida com 1000ml, 

rotulado conforme legislação vigente e atendendo 

as normas da rdc nº 12, de 01/01/01 da anvisa/ms. 

Data de fabricação máxima de 30 dias. 

unid. Latco 500 2,39 1.195,00 

49 

Maçã gala: de primeira qualidade. Limpas, com 

coloração própria, livres de danos mecânicos, 

fisiológicos, pragas e doença e estarem em 

perfeitas condições de conservação e maturação. 

Tamanho médio 

Kg. Cantu 1.000 4,49 4.490,00 

52 

Mamão formosa: limpos, com coloração própria, 

livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e 

doenças e estarem em perfeitas condições de 

conservação e maturação.  Tamanho médio, 

pesando entre 1000 e 1500 g a unidade. 

Kg Cantu 1.000 4,10 4.100,00 

53 

Manga tommy de 1ª qualidade – aspectogloboso - 

mista verdes e maduros cor própriaclassificada 

como fruta com polpa firme eintacta, isenta de 

enfermidades, boa qualidade,livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades,parasitas, larvas, sem 

lesões de origem física. Acondicionada em 

embalagem própria  

Kg Cantu 600 3,99 2.394,00 

54 

Manteiga sem sal, contendo 200 gramas, com 

identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação e prazo de validade. 

Unid. Frimesa 100 5,50 550,00 

56 
Melancia: deve ter cascafirme, lustrosa e 

resistente, decor verde, rajada, suculenta edoce, 
Kg Cantu 1.500 1,45 2.175,00 
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sem imperfeições erachaduras. 

57 

Melão: amarelo, a cascadeve ser firme, 

semrachaduras e de cor vibrante,doce, suculento, 

de 1ªqualidade. 

Kg Cantu 800 4,00 3.200,00 

64 

Ovo de galinha: classe a, tamanho grande: de 50 

a55 gramas a unidade. Validade: mínimo de 20 

dias após o ato da entrega. Embalagem de 1 dúzia. 

Unid. 
Avicola 

italia 
150 4,75 712,50 

66 

Presunto fatiado. A carne deve ser firme e úmida, 

mas não molhada. A gordura deve ser branca a 

castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes. 

A embalagem do produto deve conter registro da 

data de fabricação, peso e validade estampada no 

rótulo. Embalagem de 1 kg 

Kg. Frireggio 150 13,95 2.092,50 

67 Presunto peça inteira. Peça de 2,5 kg Unid. Frireggio 50 28,79 1.439,50 

69 Queijo peça inteira. Peça de 4 kg. Kg. Frireggio 100 76,00 7.600,00 

71 

Requeijão. Cremoso; embalado em copo 

hermeticamente fechado – copo 200 g. 

Embalagem contendo informações do fabricante e 

registro no órgão competente. 

Unid. Frireggio 150 4,60 690,00 

74 

Salsichas tipo vina devem ter sabor acentuado de 

defumação e condimentos característicos. Não 

deverão ser enlatadas. Deverá ser entregue em 

embalagens que contenham especificados o local 

de origem do produto, peso, data de embalagem e 

data devencimento (validade) 

Kg. Seara 200 7,80 1.560,00 

75 

Sorvete sem gordura trans: contendo leite, açúcar, 

gordura vegetal, leite em pó integral, xarope de 

glicose. Embalagens plásticas de 02 litros. 

Unid. Sabory 100 15,00 1.500,00 

78 

Tomate: tipo especial, longo ou redondo de 

primeira qualidade, maduro.  Limpo, com 

coloração própria, livre de danos mecânicos, 

fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas 

condições de conservação e maturação, livre de 

umidade externa anormal.  Tamanho médio, 

pesando de 100 a200 gramas a unidade. 

Kg. Cantu 150 3,75 562,50 

79 

Vinagre: de vinho tinto. Ingredientes:fermentado 

acético de vinho tinto hidratado e conservante ins 

224 - acidez 4,0%.não contém glúten. 

Unid. 4 estações 50 2,88 144,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO 
R$ 56.094,20(cinquenta e seis mil e noventa e quatro reais e vinte centavos). 

PROPONENTE: KREDENS E SANTOS LTDA-ME – CNPJ 17.496.863/0001-02 

ITEM DESCRIÇÃO DO LOTE UND. MARCA QTDE 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
ITEM 
(R$) 

80 Biscoito amanteigado. Tamanho pequeno. Kg. Arte pão 300 17,50 5.250,00 

81 Bolo simples sem recheio. Kg. Arte pão 100 10,40 1.040,00 
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91 

Nozinho de massa. Tamanho médio 

aproximadamente 10 cm. Passada na calda com 

açúcar e coco ralado. 

Kg. 

Arte pão 

300 6,50 1.950,00 

106 Docinhos de leite ninho. Aprox. 4 cm. cento Arte pão 50 36,00 1.800,00 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO 

R$ 10.040,00(dezenove mil, cinquenta e seis reais e cinquenta centavos). 
PROPONENTE: VICCINI E VICCINI LTDA - ME – CNPJ 01.544.831/0001-97 

ITEM DESCRIÇÃO DO LOTE UND. MARCA QTDE 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
ITEM 
(R$) 

82 

Cuca tradicional com cobertura, sem recheio. 

Embalagem: saco plástico, atóxico, resistente, 

contendo rótulo, validade mínima de 7 dias a 

partir da data de entrega. Unidades de 500g. 

Unid. Viccini 

 

200 

 

 

3,89 778,00 

83 
Quibe tamanho pequeno. Aproximadamente 5 cm 

de comprimento. 
cento Viccini 100 38,000 3.800,00 

84 
Massa de pizza. Sem recheio, em unidades com 

35 cm de diâmetro. 
Unid. Viccini 500 2,00 1.000,00 

85 Mini pão de queijo. Kg. Viccini 300 9,00 2.700,00 

86 
Pão de forma, unidades de 500 gramas. Validade 

de no mínimo 7 dias a partir da data de entrega. 
Unid. Viccini 200 3,45 690,00 

87 

Pão sovado, tipo cachorro-quente, em embalagem 

específica, com rótulo e com descrição de peso na 

mesma. Unidade de 50 a 100 g. 

Kg. Viccini 100 8,90 890,00 

88 

Pastel pequeno de carne. Massa com 

aproximadamente 10 cm de diâmetro. Recheados 

com carne moída devidamente temperada para 

pastel. 

Cento  Viccini 100 29,80 2.980,00 

89 
Esfira. Recheio de carne moída ou frango 

desfiado. 
cento Viccini 100 29,90 2.990,00 

90 
Grostoli frito tamanho médio aproximadamente 

10 cm.  polvilhado com açúcar. 
Kg. Viccini 150 12,00 1.800,00 

92 
Bolo de chocolate simples com cobertura de 

chocolate. 
Kg. Viccini 150 10,00 1.500,00 

93 
Sonho recheado. Tamanho pequeno aproxim. 8 

cm recheado com goiabada ou chocolate. 
Kg. Viccini 100 8,50 850,00 

94 
Bolacha simples. Tamanho de aprox. 10 cm. 

polvilhada com açúcar. 
Kg. Viccini 100 9,50 950,00 

95 
Bolacha simples. Tamanho de aprox. 10 cm  com 

cobertura de chocolate ou glacê. 
Kg. Viccini 100 10,50 1.050,00 

96 

Croissant salgado assado de massa folhada em 

formato de meia lua. Com tam. Aprox. de 10 cm.  

Recheado com presunto e queijo. 

Kg. Viccini 100 19,80 1.980,00 

97 

Croissant doce assado de massa folhada em 

formato de meia lua. Com tamanho aprox. 10 cm. 

Recheado com banana e açúcar ou chocolate. 

Kg. Viccini 100 19,80 1.980,00 
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98 
Bolo recheado com recheio diversos e cobertura 

de glacê ou chantilly. 
Kg. Viccini 100 17,00 1.700,00 

99 

Rissoles frito. Tamanho de aproximadamente 10 

cm. Com recheio de carne moída temperado ou 

frango desfiado temperado. 

cento Viccini 50 38,00 1.900,00 

100 

Coxinha de massa frita. Tamanho de aprox. 10 

cm. Com recheio de carne moída temperado ou 

frango desfiado temperado. 

cento Viccini 50 38,00 1.900,00 

101 
Bolinhas de massa frita recheada com queijo 

mussarela. Aprox. 8 cm 
cento Viccini 50 33,50 1.675,00 

102 
Trouxinha de massa assada. Recheada com 

calabresa ou bacon. Aproximadamente 10 cm. 
cento Viccini 50 40,00 2.000,00 

103 
Pastelzinho de massa assada. Recheada com 

presunto e queijo ou calabresa. Aprox. 10 cm. 
cento Viccini 50 39,50 1.975,00 

104 

Torta Salgada recheado com vários ingredientes 

como: tomate, cebola, presunto, queijo, milho, 

calabresa,  ervilha e salsinha. 

Kg. Viccini 50 12,00 600,00 

105 
Docinhos de chocolate tipo brigadeiro. Aprox. 4 

cm 
cento Viccini 50 36,50 1.825,00 

107 Docinhos branco com coco ralado. Aprox. 4 cm. cento Viccini 50 39,00 1.950,00 

108 

Docinho com chocolate branco e chocolate preto. 

Tipo casadinho envolto em açúcar de confeiteiro. 

Aprox. 5 cm. 

cento Viccini 50 39,50 1.975,00 

109 
Cupcake simples com cobertura de chocolate ou 

chantilly. 
Unid. Viccini 300 2,18 654,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO 

R$ 44.092,00(Quarenta e quatro mil e noventa e dois reais). 

 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO 
R$ 135.440,10 

(cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e dez centavos). 
Bom Sucesso do Sul, 05 de março de 2018. 

 
 
 

 
Nilson Antonio Feversani 

Prefeito Municipal 

 
 
 


