
Mapa Comparativo de Preços da Licitação

Processo….: 1/2021 

Modalidade.: Chamada Pública - PNAE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Item         Quantidade    Material/Serviço                         Valor Unitário      Valor Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1             70,0000 KG Açúcar Mascavo
                           AÇÚCAR MASCAVO, acondicionado em
                           recipientes plásticos atóxicos
                           transparentes. Livre de terra,
                           parasitas, larvas e danos físicos e/ou
                           mecânicos decorrentes do transporte e
                           manuseio. No rótulo da embalagem
                           deverão estar impressas informações da
                           identificação completa do produto.
                           Validade mínima de 4 meses do dia da
                           entrega. Entrega mensal.
                           Código do Produto: 32
                           COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO F            12,4400            870,80

  2             30,0000 KG Agnoline Caseiro
                           AGNOLINE CASEIRO, com recheio de carne
                           de frango ou de carne de gado.
                           Congelado, acondicionada em embalagem
                           plástica atóxica transparente. No
                           rótulo da embalagem deverão estar
                           impressas informações da identificação
                           completa do produto, inclusive data de
                           fabricação e validade. Entrega
                           quinzenal.
                           Código do Produto: 29747
                           Elizete Terezinha Colling                      27,5000            825,00

  3            280,0000 UN Alface
                           ALFACE, tamanho médio, lisa ou crespa,
                           fresca, sem manchas, coloração e
                           tamanho uniformes. Isenta de parasitas,
                           larvas e danos físicos e/ou mecânicos
                           decorrentes do transporte e manuseio.
                           Entrega semanal.
                           Código do Produto: 12168
                           ELIAS TIAGO RZEZNIK                             2,4400            683,20

  4            600,0000 LT Bebida láctea de frutas litro
                           BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA,
                           refrigerado, sabor morango, pêssego,
                           ameixa ou coco - a combinar na data do
                           pedido. No rótulo da embalagem deverão
                           estar impressas informações da
                           identificação completa do produto,
                           inclusive data de fabricação e
                           validade. Entrega semanal.
                           Código do Produto: 12195
                           COOP. DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL L             3,9000          2.340,00

  5            150,0000 KG Beterraba
                           BETERRABA, sem folhas, fresca,
                           coloração e tamanho médio e uniforme,
                           intacta, sem lesões, rachaduras ou
                           cortes. Isenta de danos físicos e/ou
                           mecânicos decorrentes do transporte e
                           manuseio. Entrega quinzenal.
                           Código do Produto: 10000
                           ELIAS TIAGO RZEZNIK                             4,1600            624,00

  6            100,0000 KG Bolacha caseira simples
                           BOLACHA CASEIRA SIMPLES, de formato
                           retangular. Acondicionada em embalagens
                           plásticas atóxicas transparentes. No
                           rótulo da embalagem deverão estar
                           impressas informações da identificação
                           completa do produto, inclusive data de
                           fabricação e validade. Entrega semanal.
                           Código do Produto: 30377
                           Marli Leonice  Bolzan                          19,2500          1.925,00

  7            140,0000 KG Bolacha Caseira Glaceada (Rosca ou Retangular)
                           BOLACHA CASEIRA COM GLACÊ, de formato
                           retangular. Acondicionada em embalagens
                           plásticas atóxicas transparentes. No
                           rótulo da embalagem deverão estar



                           impressas informações da identificação
                           completa do produto, inclusive data de
                           fabricação e validade. Entrega semanal.
                           Código do Produto: 28585
                           Marli Leonice  Bolzan                          22,3200          3.124,80

  8            200,0000 UN Brócolis
                           BRÓCOLIS, fresco, sem folhas, sem
                           manchas, coloração e tamanho uniforme,
                           firme e sem deformidades. Intacto, sem
                           lesões ou cortes. Isento de danos
                           físicos e/ou mecânicos decorrentes do
                           transporte ou manuseio. Acondicionados
                           em embalagem plástica atóxica
                           transparente. Entrega semanal.
                           Código do Produto: 21546
                           ELIAS TIAGO RZEZNIK                             4,3700            874,00

  9            110,0000 KG Cenoura
                           CENOURA, sem folhas, fresca, sem
                           manchas, coloração e tamanho uniformes,
                           firme e sem deformidades. Intacta, sem
                           lesões, rachaduras ou cortes. Isenta de
                           danos físicos e/ou mecânicos
                           decorrentes do transporte e manuseio.
                           Entrega semanal.
                           Código do Produto: 2176
                           ELIAS TIAGO RZEZNIK                             4,0900            449,90

 10             60,0000 UN Doce de frutas balde 1 kgs
                           DOCE DE FRUTAS, com polpa de fruta. No
                           rótulo da embalagem deverão estar
                           impressas informações da identificação
                           completa do produto. Prazo mínimo de
                           validade de 4 meses a partir da data de
                           entrega. Entrega mensal.
                           Código do Produto: 17043
                           COOP. DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL L            14,0800            844,80

 11             40,0000 UN Doce de leite pote 500g
                           DOCE DE LEITE, em embalagem íntegra,
                           lacrada, com coloração, sabor e cheiro
                           próprios, sem sinais de bolores,
                           sujidades ou outras substâncias que
                           possam alterar a qualidade do produto.
                           No rótulo da embalagem deverão estar
                           impressas informações da identificação
                           completa do produto. Prazo mínimo de
                           validade de 4 meses a partir da data de
                           entrega. Entrega quinzenal.
                           Código do Produto: 14141
                           Itamar José Reginato                           10,7000            428,00

 12            140,0000 KG Feijão preto pct 1 kg
                           FEIJÃO "TIPO 1", preto ou carioca,
                           novo, grãos limpos e secos. Sem a
                           presença de grãos mofados e/ou
                           carunchados. No rótulo da embalagem
                           deverão estar impressas informações da
                           identificação completa do produto.
                           Entrega quinzenal.
                           Código do Produto: 15
                           Alcides Fagundes                                8,7800          1.229,20

 13             40,0000 KG Grostoli doce
                           GROSTOLI DOCE, feito à base de massa
                           doce, frito, macio e polvilhado com
                           açúcar refinado e canela. Acondicionado
                           em embalagem plástica atóxica
                           transparente. No rótulo da embalagem
                           deverão estar impressas informações
                           completas do produto, inclusive data de
                           fabricação e validade. Entrega mensal.
                           Código do Produto: 21450
                           Elizete Terezinha Colling                      25,6600          1.026,40

 14          1.850,0000 LT Leite Integral Pasteurizado
                           LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, na
                           embalagem deverá conter as informações
                           do produto, com dados de fabricação,
                           validade, armazenamento. Entrega
                           semanal.
                           Código do Produto: 16714
                           COOP. DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL L             3,7300          6.900,50



 15             40,0000 UN Manteiga 500gr
                           MANTEIGA SEM SAL, obtida do creme de
                           leite (nata) padronizado, pasteurizado
                           e maturado. No rótulo da embalagem
                           deverão estar impressas informações da
                           identificação completa do produto,
                           inclusiva data de fabricação e
                           validade. Entrega mensal.
                           Código do Produto: 26986
                           COOP. DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL L            16,5400            661,60

 16            125,0000 KG Mandioca
                           MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA, cheiro e
                           sabor próprios, de boa qualidade,
                           compacta e firme, isenta de material
                           terroso, parasitas, mofos e sem partes
                           arroxeadas sem folhas e talos. No
                           rótulo da embalagem deverão estar
                           impressas informações da identificação
                           completa do produto, inclusiva data de
                           fabricação e validade. Entrega mensal.
                           Código do Produto: 30378
                           COOP. DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL L             6,0800            760,00

 17            220,0000 KG Massa caseira espaguete
                           MASSA CASEIRA, tipo espaguete ou
                           macarrão ou espaguete fino (cabelo de
                           anjo) - a combinar na data do pedido.
                           Congelada, acondicionada em embalagem
                           plástica atóxica transparente. No
                           rótulo da embalagem deverão estar
                           impressas informações da identificação
                           completa do produto, inclusiva data de
                           fabricação e validade. Entrega
                           quinzenal.
                           Código do Produto: 28586
                           Elizete Terezinha Colling                      11,9900          2.637,80

 18             40,0000 UN Moranga
                           MORANGA CABOTIÁ, tamanho médio,
                           íntegra, sem manchas, intacta, sem
                           lesões, rachaduras ou cortes. Isenta de
                           danos físicos e/ou mecânicos
                           decorrentes do transporte e manuseio.
                           Entrega quinzenal.
                           Código do Produto: 527
                           ELIAS TIAGO RZEZNIK                             4,2200            168,80

 19            260,0000 PC Panqueca pct 9 uni
                           PANQUECA, de peito de frango desfiado
                           ou carne bovina moída - a combinar na
                           data do pedido. Congeladas,
                           acondicionadas em embalagem plástica
                           atóxica transparente. No rótulo da
                           embalagem deverão estar impressas
                           informações da identificação completa
                           do produto, inclusive data de
                           fabricação e validade. Entrega mensal.
                           Código do Produto: 26987
                           Elizete Terezinha Colling                      15,9900          4.157,40

 20            570,0000 PC Pão de cachorro-quente pacote c/ 5 un.
                           PÃO DE CACHORRO-QUENTE, produto obtido
                           por processamento tecnológico adequado.
                           Não deve apresentar queimaduras e sua
                           coloração deve mostrar tonalidades
                           regulares. O miolo deve ser leve com
                           porosidade regular e coloração clara e
                           uniforme. No rótulo da embalagem
                           deverão estar impressas informações da
                           identificação completa do produto,
                           inclusive data de fabricação e
                           validade. Entrega mensal.
                           Código do Produto: 26743
                           Marli Leonice  Bolzan                           5,0800          2.895,60

 21            120,0000 UN Pão fatiado 500 gramas
                           PÃO FATIADO, não deve apresentar
                           queimaduras e sua coloração deve
                           mostrar tonalidades regulares. O miolo
                           deve ser leve com porosidade regular e
                           coloração clara e uniforme. Não
                           apresentar odor de fermentação e de
                           fumaça. No rótulo da embalagem deverão
                           estar impressas informações da



                           identificação completa do produto,
                           inclusive data de fabricação e
                           validade. Entrega mensal.
                           Código do Produto: 16731
                           Marli Leonice  Bolzan                           5,7700            692,40

 22            120,0000 UN PÃO FATIADO INTEGRAL
                           PÃO FATIADO INTEGRAL, não deve
                           apresentar queimaduras e sua coloração
                           deve mostrar tonalidades regulares. O
                           miolo deve ser leve com porosidade
                           regular e coloração clara e uniforme.
                           Não apresentar odor de fermentação e de
                           fumaça. No rótulo da embalagem deverão
                           estar impressas informações da
                           identificação completa do produto,
                           inclusive data de fabricação e
                           validade. Entrega mensal.
                           Código do Produto: 30082
                           Marli Leonice  Bolzan                           7,2000            864,00

 23            180,0000 KG Queijo Mussarela
                           QUEIJO MUSSARELA INSPECIONADO FATIADO,
                           fabricado com leite pasteurizado.
                           Embalagem integra, onde deverá constar
                           informações da identificação completa
                           do produto, inclusive data de
                           fabricação e validade. Entrega semanal.
                           Código do Produto: 28037
                           COOP. DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL L            23,7500          4.275,00

 24             80,0000 UN Repolho
                           REPOLHO, de cabeça formada pela
                           sobreposição de folhas, forma
                           arredondada, com cor verde/branca.
                           Apresenta folhas enroladas, com as
                           folhas internas de cor mais clara. As
                           cabeças devem ser firmes, compactas e
                           sem rachaduras. As folhas devem estar
                           livres de manchas escuras, de
                           perfuração, parasitas, larvas e danos
                           físicos e/ou mecânicos decorrentes do
                           transporte e manuseio. Entrega semanal.
                           Código do Produto: 1376
                           ELIAS TIAGO RZEZNIK                             3,8800            310,40

 25            150,0000 MÇ Cebolinha e Salsinha
                           CEBOLINHA E SALSINHA, maço médio com os
                           2 temperos. Deve apresentar as
                           características de cultivar bem
                           formadas, limpas, com colorações
                           próprias, livres de danos mecânicos,
                           fisiológicos, pragas e doenças e estar
                           em perfeitas condições de conservação e
                           maturação. Embaladas em pacotes
                           plásticos. Entrega semanal.
                           Código do Produto: 31326
                           ELIAS TIAGO RZEZNIK                             2,4100            361,50

 26            150,0000 PC Farinha de milho - pct 1 kgs
                           FARINHA DE MILHO, 100% milho. Oriundo
                           da moagem do grão de milho, sadio e
                           limpo, não devendo conter materiais
                           terrosos, parasitas e detritos de
                           animais e vegetais. Não podendo estar
                           úmida, fermentada ou rançosa. Deve
                           conter cor e sabor característicos,
                           embalado em saco plástico atóxico,
                           transparente, impresso as informações
                           do produto. Entrega quinzenal.
                           Código do Produto: 9991
                           Alcides Fagundes                                4,1000            615,00


