
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS                CNPJ:Rua Selmo Heck, 2405C.E.P.: 01.613.853/0001-6189634-000
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Brunópolis - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  3/2022 - PR 4/20224/202220/01/2022Folha:  1/14

       O(a)  Prefeito,  Volcir Canuto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alteraçõesposteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

 LOTE:  1Mercado Palmares Ltda     (2196)1 Abacate Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau dematuração adequado para o consumo da semana. Deve estarisento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitasou sujidades aderidos à casca. - Marca: in-natura Kg 180,00  0,0000   14,779 2.660,222 ABACAXI.  Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau dematuração adequado para o consumo da semana. Deve estarisento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitasou sujidades aderidos à casca. - Marca: in-natura und 320,00  0,0000   6,745 2.158,403  AMEIXA JAPONESA.. Produto sadio, limpo e de primeiraqualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentandograu de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estarisento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitasou sujidades aderidos à casca. - Marca: in-natura Kg 620,00  0,0000 8,2329 5.104,404 BANANA PRATA. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau dematuração adequado. Deve estar isento de lesões física,mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos àcasca. - Marca: in-natura Kg 3.600,00  0,0000 5,6539 20.354,04

a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação
f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

4/20223/2022-PRPREGÃO PRESENCIAL16/02/2022Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios.
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 
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 LOTE:  1Mercado Palmares Ltda     (2196)5 Caqui café ou chocolate. Produto sadio, limpo e de primeiraqualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentandograu de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física,mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos àcasca. - Marca: in-natura Kg 720,00  0,0000 8,2329 5.927,696 GOIABA VERMELHA..Produto sadio, limpo e de primeiraqualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentandograu de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estarisento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitasou sujidades aderidos à casca. - Marca: in-natura Kg 180,00  0,0000 10,8119 1.946,147 KIWI.. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau dematuração adequado. Deve estar isento de lesões física,mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos àcasca. - Marca: in-natura Kg 180,00  0,0000 25,6906 4.624,318 LARANJA. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau dematuração adequado, de aparência fresca. Deve estar isento delesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ousujidades aderidos à casca. - Marca: in-natura Kg 2.300,00  0,0000 3,3527 7.711,219 MAÇÃ (Tipo Fugi ou Gala). A variedade a ser entreguedependerá da safra. Produto sadio, limpo e de primeiraqualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentandograu de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estarisento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitasou sujidades aderidos à casca. - Marca: in-natura Kg 2.000,00  0,0000 6,3483 12.696,6010 MAMÃO. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau dematuração adequado, de aparência fresca. Deve estar isento delesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ousujidades aderidos à casca. - Marca: in-natura Kg 1.200,00  0,0000   8,828 10.593,6011 MELANCIA.. Produto de primeira qualidade, redonda e graúda.Produto sadio, limpo e de primeira qualidade. Acondicionado deforma a evitar danos, apresentando grau de maturaçãoadequado, de aparência fresca. Deve estar isento de lesõesfísica, mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidadesaderidos à casca. - Marca: in-natura Kg 300,00  0,0000 2,1822 654,6612 MELÃO. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau dematuração adequado, de aparência fresca. Deve estar isento delesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ousujidades aderidos à casca. - Marca: in-natura Kg 340,00  0,0000 6,6954 2.276,4413 PERA JAPONESA.. Produto sadio, limpo e de primeiraqualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentandograu de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estarisento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitasou sujidades aderidos à casca - Marca: in-natura Kg 280,00  0,0000 8,9173 2.496,84
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 LOTE:  1Mercado Palmares Ltda     (2196)14 PESSEGO.. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau dematuração adequado, de aparência fresca. Deve estar isento delesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ousujidades aderidos à casca. - Marca: in-natura Kg 680,00  0,0000 7,8361 5.328,5515 PONKAN. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau dematuração adequado, de aparência fresca. Deve estar isento delesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ousujidades aderidos à casca. - Marca: in-natura Kg 920,00  0,0000 4,9497 4.553,72106 MANGA ROSA. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau dematuração adequado, de aparência fresca. Deve estar isento delesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ousujidades aderidos à casca. - Marca: in-natura Kg 700,00  0,0000 6,4474 4.513,18Total do Fornecedor: 93.600,00 LOTE:  2Mercado Palmares Ltda     (2196)16 ABOBRINHA ITALIANA.  Produto sadio, limpo e de primeiraqualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentandograu de maturação adequado para o consumo da semana. Deveestar isento de lesões física, mecânica ou biológica, além deparasitas ou sujidades aderidos à casca. - Marca: in-natura Kg 380,00  0,0000 3,7953 1.442,2217 AIPIM (Tipo branco ou amarelo). Produto fresco e sem casca,congelado e não fibrosa, isenta de umidade, firma e compacta,sabor e cor próprios da espécie. Embalagem contendo 1 kg. -Marca: v Kg 220,00  0,0000 7,1101 1.564,2218 Alface lisa/crespa. Produto de primeira qualidade, sadio devendoser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terrosoe umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes,sujividades, parasitas e larvas. - Marca: in-natura und 600,00  0,0000   2,354 1.412,4019 Alho Bulbo inteiro, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesõesde origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho ecoloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, isento desujidades, parasitas e larvas. - Marca: in-natura Kg 40,00  0,0000 18,1595 726,3820 BATATA DOCE. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau dematuração adequado. Deve estar isento de lesões física,mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos àcasca. - Marca: in-natura Kg 420,00  0,0000 3,7472 1.573,8221 BATATA INGLESA (Tipo Monalisa) Produto sadio, limpo e deprimeira qualidade. Acondicionado de forma a evitar danos,apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isentode lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ousujidades aderidos à casca. - Marca: in-natura Kg 1.400,00  0,0000   3,555 4.977,00
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 LOTE:  2Mercado Palmares Ltda     (2196)22 BATATA SALSA. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau dematuração adequado. Deve estar isento de lesões física,mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos àcasca. - Marca: in-natura Kg 200,00  0,0000 9,5121 1.902,4223 BETERRABA. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau dematuração adequado. Deve estar isento de lesões física,mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos àcasca. - Marca: in-natura Kg 440,00  0,0000 3,8337 1.686,8324 Brócolis hortaliça fresca, de primeira qualidade. Acondicionadoem embalagens individuais de forma a evitar danos,apresentando grau de maturação adequado. Deve estar isentode lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitas ousujidades. Cada unidade pesando em média 400 gramas. -Marca: in-natura und 380,00  0,0000 4,2757 1.624,7725 CEBOLA (Tipo Branca). Produto sadio, limpo e de primeiraqualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentandograu de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física,mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos àcasca. - Marca: in-natura Kg 600,00  0,0000   3,555 2.133,0026 CENOURA. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau dematuração adequado. Deve estar isento de lesões física,mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos àcasca. - Marca: in-natura Kg 560,00  0,0000 4,5159 2.528,9027 CHUCHU. Produto sadio, limpo e de primeira qualidade.Acondicionado de forma a evitar danos, apresentando grau dematuração adequado. Deve estar isento de lesões física,mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos àcasca. - Marca: in-natura Kg 420,00  0,0000   3,555 1.493,1028 Couve Manteiga. Produto in natura, sem sinais de umidade, idealpara o consumo da semana.  Deve estar isento de lesões física,mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades. Maçoscontendo 250 gramas. - Marca: in-natura maço 280,00  0,0000 6,1493 1.721,8029 Couve-Flor. Hortaliça fresca, de primeira qualidade.Acondicionado em embalagens individuais de forma a evitardanos, apresentando grau de maturação adequado. Deve estarisento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitasou sujidades. Cada unidade pesando em média 400 gramas. -Marca: in-natura und 460,00  0,0000 5,1884 2.386,6630 FEIJÃO DE VAGEM.  Produto sadio, limpo e de primeiraqualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentandograu de maturação adequado, de aparência fresca. Deve estarisento de lesões física, mecânica ou biológica, além de parasitasou sujidades aderidos à casca. - Marca: v Kg 200,00  0,0000 12,3946 2.478,9231 MORANGA CABUTIA.. Produto sadio, limpo e de primeiraqualidade. Acondicionado de forma a evitar danos, apresentandograu de maturação adequado. Deve estar isento de lesões física,mecânica ou biológica, além de parasitas ou sujidades aderidos àcasca. - Marca: in-natura Kg 200,00  0,0000   2,354 470,80
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 LOTE:  2Mercado Palmares Ltda     (2196)32 REPOLHO ROXO.. Tamanho médio, fresco, de primeiraqualidade, limpo, coloração uniforme, aroma, cor e sabor tímicosda espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas ecorpos estranhos aderidos à superfície. Não deve apresentarlesões de origem física, mecânica ou biológica. - Marca: in-natura Kg 120,00  0,0000 3,3148 397,7833 REPOLHO VERDE Tamanho médio, fresco, de primeiraqualidade, limpo, coloração uniforme, aroma, cor e sabor tímicosda espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas ecorpos estranhos aderidos à superfície. Não deve apresentarlesões de origem física, mecânica ou biológica. - Marca: in-natura Kg 260,00  0,0000 2,8344 736,9434 TEMPERINHO VERDEO mesmo deve conter cebolinha esalsinha. Produto de primeira qualidade, grau médio deamadurecimento. Fruto fresco, de tamanho médio, comcaracterísticas íntegras, limpo, coloração uniforme; isento desujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidosà superfície externa. Peso mínimo por maços 150 gramas -Marca: in-natura und 200,00  0,0000 3,2668 653,36
35 TOMATE. Produto de primeira qualidade, grau médio deamadurecimento. Fruto fresco, de tamanho médio, comcaracterísticas íntegras, limpo, coloração uniforme; isento desujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidosà superfície externa. Não deve apresentar lesões de origemfísica, mecânica ou biológica. - Marca: in-natura Kg 1.400,00  0,0000 7,2062 10.088,68Total do Fornecedor: 42.000,00 LOTE:  3ENIO DELAZERI EIRELLI     (4360)36 CARNE BOVINA (Tipo Coxão Mole). Sem osso, limpa, semnervos, tendões e gorduras aparentes, com cor vermelho cereja,elástica, firme e com odor característico. Deve apresentarcertificado de inspeção SIF. Deve apresentar-se em embalagemíntegra, adequada e resistente, com rotulagem especificando opeso, tipo da carne, data de fabricação, data de validade.Embalagem contendo 1 kg. - Marca:   frigofil Kg 2.100,00  0,0000 28,6429 60.150,13
37 CARNE BOVINA MOÍDA (Tipo Moída). Sem osso, limpa, semnervos, tendões e gorduras aparentes, com cor e odorcaracterístico. Deve apresentar certificado de inspeção SIF. Deveapresentar-se em embalagem íntegra, adequada e resistente,com rotulagem especificando o peso, tipo da carne, data defabricação, data de validade. Embalagem contendo 1 kg. -Marca:     friprando Kg 1.400,00  0,0000   17,805 24.927,00
38 CARNE SUÍNA (Tipo Lombo). Deve apresentar odor e corcaracterísticos, acondicionado em embalagem de 1 kg, íntegra,adequada e resistente, com rotulagem especificando o peso, tipode carne, data de fabricação, data de validade, e com registro deinspeção animal. - Marca:   friprando Kg 1.700,00  0,0000 13,1602 22.372,34
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 LOTE:  3ENIO DELAZERI EIRELLI     (4360)39 CARNE DE FRANGO (Tipo Coxa e sobrecoxa/ sem dorso).Produto proveniente de espécie sadia, sob inspeção veterinária,congelados a -18ºC ou inferior. Armazenados em embalagensindividuais, contendo identificação do produto, marca dofabricante, prazo de validade, SIF e peso. - Marca:   mais frango Kg 1.800,00  0,0000 6,5724 11.830,3240 CARNE DE FRANGO (Tipo Sassami). Produto proveniente deespécie sadia, sob inspeção veterinária, congelados a -12ºC.Armazenados em embalagens plástica, flexível, resistente,atóxica. Na embalagem deve constar: identificação do produto,marca do fabricante, prazo de validade, SIF e peso. Embalagemcontendo 1 kg. - Marca:   perdigão Kg 440,00  0,0000 12,7732 5.620,21Total do Fornecedor: 124.900,00 LOTE:  4ENIO DELAZERI EIRELLI     (4360)41 Filé de Tilapia. Deve apresentar certificado de inspeção SIF.Deve apresentar-se em embalagem íntegra, adequada eresistente, com rotulagem especificando o peso, tipo da carne,data de fabricação, data de validade. Embalagem contendo 1 kg.- Marca:  luzitania Kg 820,00  0,0000 31,0976 25.500,00Total do Fornecedor: 25.500,00 LOTE:  5ENIO DELAZERI EIRELLI     (4360)51 AÇUCAR CRISTAL..Produto de primeira qualidade, em formacristalizada, em grãos uniformes e transparentes.  O produtodeve estar acondicionado em embalagens integras e invioladas,com identificação do produto, marca do fabricante, data defabricação e prazo de validade.  Data de validade mínima de 06meses a partir da data de entrega do produto. Embalagemcontendo 05 Kg. - Marca:   docesucar und 40,00  0,0000 20,9025 836,10
52 AÇÚCAR REFINADO. Produto de primeira qualidade, em formacristalizada, em grãos uniformes e transparentes.  O produtodeve estar acondicionado em embalagens integras e invioladas,com identificação do produto, marca do fabricante, data defabricação e prazo de validade.  Data de validade mínima de 06meses a partir da data de entrega do produto. Embalagemcontendo 05 Kg. - Marca:   duçula Pct 380,00  0,0000   20,405 7.753,90

Total do Fornecedor: 8.590,00
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 LOTE:  6ENIO DELAZERI EIRELLI     (4360)59 BISCOITO SALGADO (Tipo Cream Cracker). *Produto deprimeira qualidade. Produto não poderá apresentar umidade, oubiscoitos quebrados, o mesmo deve apresentar-se integro,crocante, com sabor e odor agradável. A embalagem deve estarintacta, vedada e deve constar prazo de validade de no mínimo 6meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo400 gramas. - Marca:   pecinini Pct 220,00  0,0000 3,9798 875,56
60 BISCOITO SALGADO (Tipo Gergelim).  *Produto a base defarinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, gorduravegetal, gergelim, açúcar e sal. O produto deve apresentar-seíntegro, crocante, com sabor e odor agradável, a embalagemdeve estar intacta, bem vedada, e deve constar prazo devalidade de no mínimo 6 meses após a data de entrega doproduto. Embalagem contendo 400 gramas. - Marca:   orquidea Pct 180,00  0,0000 4,9773 895,91
61 BISCOITO DOCE (tipo rosca: leite, coco ou chocolate).   *Produtode primeira qualidade. Produto não poderá apresentar umidade,ou biscoitos quebrados, o mesmo deve apresentar-se integro,crocante, com sabor e odor agradável. A embalagem deve estarintacta, vedada e deve constar prazo de validade de no mínimo 6meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo400 gramas. - Marca:  pecinini Pct 180,00  0,0000 4,4785 806,13
62 BISCOITO DOCE (tipo leite). Produto de primeira qualidade.Produto não poderá apresentar umidade, ou biscoitos quebrados,o mesmo deve apresentar-se integro, crocante, com sabor e odoragradável. A embalagem deve estar intacta, vedada e deveconstar prazo de validade de no mínimo 6 meses após a data deentrega do produto. Embalagem contendo 400 gramas. - Marca:pecinini Pct 220,00  0,0000 4,2791 941,40

Total do Fornecedor: 3.519,00 LOTE:  7ENIO DELAZERI EIRELLI     (4360)100 OVOS DE GALINHA (tipo classe A). Brancos de primeiraqualidade, sem rachaduras, limpos com capacidade para 01dúzia, identificada com rótulo conforme legislação vigentecontendo prazo de validade de no mínimo 01 mês após a data deentrega. - Marca:   surdi Dz 720,00  0,0000 7,3611 5.300,00Total do Fornecedor: 5.300,00 LOTE:  8TATIELLE BUENO ALVES ME     (4950)92 MASSA COM OVOS (Tipo cabelo de anjo). * O produto deveestar acondicionado em pacotes de polietileno intacto, comidentificação do produto, marca do fabricante, data de fabricaçãoe prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data deentrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas. - Marca:isabela Pct 140,00  0,0000 4,1214 577,00
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 LOTE:  8TATIELLE BUENO ALVES ME     (4950)93 MASSA COM OVOS (Tipo Talharim). * O produto deve estaracondicionado em pacotes de polietileno intacto, comidentificação do produto, marca do fabricante, data de fabricaçãoe prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data deentrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas.Embalagem contendo 500 gramas. - Marca: ninfa Pct 600,00  0,0000 3,9645 2.378,7094 MASSA COM OVOS.. (Tipo Rigatoni ou Penne). O produto deveestar acondicionado em pacotes de polietileno intacto, comidentificação do produto, marca do fabricante, data de fabricaçãoe prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data deentrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas. - Marca:ninfa und 540,00  0,0000 3,1386 1.694,8495 MASSA COM OVOS (Tipo parafuso ou Gravata). ** O produtodeve estar acondicionado em pacotes de polietileno intacto, comidentificação do produto, marca do fabricante, data de fabricaçãoe prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data deentrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas.Embalagem contendo 500 gramas. - Marca: ninfa Pct 540,00  0,0000 3,7167 2.007,0296 MASSA COM OVOS (Tipo Espaguete). ** O produto deve estaracondicionado em pacotes de polietileno intacto, comidentificação do produto, marca do fabricante, data de fabricaçãoe prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data deentrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas. - Marca:ninfa Pct 400,00  0,0000 3,1386 1.255,44Total do Fornecedor: 7.913,00 LOTE:  9ENIO DELAZERI EIRELLI     (4360)43 BEBIDA LACTEA UTH ( ACHOCOLATADO)). Produto deprimeira qualidade. Armazenados em embalagem tetra pakintegra e inviolada, com identificação do produto, marca dofabricante, data de fabricação e prazo de validade, com nomínimo 06 meses após a data de entrega do produto.Embalagem contendo 200 ml. - Marca:  terrinha und 1.500,00  0,0000 1,0798 1.619,7146 LEITE UHT INTEGRAL. Produto de primeira qualidade.Armazenados em embalagem tetra pak integra e inviolada, comidentificação do produto, marca do fabricante, data de fabricaçãoe prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data deentrega do produto. Embalagem contendo 01 litro. - Marca:   terraviva Lt 4.200,00  0,0000 3,4578 14.522,7647 LEITE ZERO LACTOSE. **Produto de primeira qualidade.Armazenados em embalagens tetra pak integra e inviolada, comidentificação do produto, marca do fabricante, data de fabricaçãoe prazo de validade. Data de validade mínima de 06 meses apartir da data de entrega do produto. Embalagem contendo 01litro. - Marca:   terra viva Lt 120,00  0,0000 4,4485 533,8250 AÇAFRÃO..Produto de primeira qualidade.  Peso mínimo porembalagem 20 gramas. - Marca:   nutriouro und 30,00  0,0000 2,9624 88,87Brunópolis,   16   de  Fevereiro   de   2022. ----------------------------------------------------------------------Volcir CanutoPrefeito
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 LOTE:  9ENIO DELAZERI EIRELLI     (4360)54 AMIDO DE MILHO. *Produto de primeira qualidade, não deveestar úmida, fermentada ou rançoso. A embalagem deve estarintacta e bem vedada e deve constar prazo de validade de nomínimo 06 meses após a data de entrega do produto.Embalagem contendo 500 gramas. - Marca:   daju Pct 60,00  0,0000 3,9532 237,1955 ARROZ INTEGRAL. ** Produto de primeira qualidade, classelongo fino, tipo 01. Sem presença de carunchos ou impurezas.  Oproduto deve estar acondicionado em embalagens integras einvioladas, com identificação do produto, marca do fabricante,data de fabricação e prazo de validade.  Data de validade mínimade 04 meses a partir da data de entrega do produto. Embalagemcontendo 01 Kg. - Marca:   safra Pct 40,00  0,0000 3,5568 142,27
57 BARRA CEREAL.. Produto de primeira qualidade, com prazo devalidade mínima de 06 meses a partir da data de entrega doproduto. Embalagem individual de 25 gramas. - Marca:  parati und 4.000,00  0,0000 1,2781 5.112,4064 CANELA EM PÓ. *Produto com identificação, marca dofabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagemcontendo 30g. - Marca:   nutriouro und 40,00  0,0000 2,9624 118,5065 CANELA EM RAMA. Produto com identificação, marca dofabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagemcontendo 10g. - Marca:   incas Pct 40,00  0,0000 2,9624 118,5066 CANJICA DE MILHO (Tipo amarela). * O produto deve estaracondicionado em pacotes de polietileno transparente e intacto,com identificação do produto, marca do fabricante, data defabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 500g. -Marca:  beatriz Pct 280,00  0,0000 2,9624 829,4767 CANJIQUINHA. O produto deve estar acondicionado em pacotesde polietileno transparente e intacto, com identificação doproduto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo devalidade. Embalagem contendo 500g. - Marca:  beatriz Pct 480,00  0,0000 2,9624 1.421,9569 CHÁ MATE (Sabores: Camomila, hortelã, erva doce, abacaxi eou maçã).   Produto com identificação, marca do fabricante, datade fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 15sachês. - Marca:   nobel Cxa 300,00  0,0000   2,467 740,1070 CHÁ MATE TOSTADO NATURAL.  *Produto com identificação,marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.Embalagem contendo 20 sachês. - Marca:   nobel Cxa 120,00  0,0000 3,4578 414,9471 COCO RALADO. * Produto de primeira qualidade comidentificação, marca do fabricante, data de fabricação e prazo devalidade. Embalagem contendo 100g. - Marca:  unicoco Pct 30,00  0,0000 2,9624 88,8772 COLORÍFÍCO EM PÓ. * Produto de primeira qualidade,armazenados em embalagens intactas, com identificação doproduto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo devalidade com no mínimo 6 meses após a data de entrega.Embalagem contendo 500g. - Marca:   incas Pct 80,00  0,0000 3,4875 279,0073 CRAVO DA INDIA. CRAVO DA INDIA. Produto com identificação,marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.Embalagem contendo 20g. - Marca:  incas Pct 60,00  0,0000 2,5661 153,97

Brunópolis,   16   de  Fevereiro   de   2022. ----------------------------------------------------------------------Volcir CanutoPrefeito



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS                CNPJ:Rua Selmo Heck, 2405C.E.P.: 01.613.853/0001-6189634-000
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Brunópolis - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  3/2022 - PR 4/20224/202220/01/2022Folha:  10/14

 LOTE:  9ENIO DELAZERI EIRELLI     (4360)74 CREME DE LEITE. * Produto de primeira qualidade, do tipo UHT.Contendo identificação do produto, marca do fabricante, data defabricação e prazo de validade, com no mínimo 03 meses após adata de entrega. Embalagem contendo 200 gramas. - Marca:terra viva und 260,00  0,0000 2,2689 589,9177 ESSENCIA BAUNILHA.. Produto com identificação, marca dofabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagemcontendo 30 ml. - Marca:   incas und 30,00  0,0000 3,2596 97,7979 FARINHA DE MILHO. Produto enriquecido com ferro e ácidofólico. Não deverá apresentar resíduo e impurezas, bolor oucheiro não característico. O produto deve estar acondicionadoem pacotes de polietileno transparente e intacto, comidentificação do produto, marca do fabricante, data de fabricaçãoe prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data deentrega do produto. Embalagem contendo 01 kg. - Marca:beatriz Pct 220,00  0,0000 3,9532 869,70
81 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. * Produto de primeiraqualidade, não deve estar úmida, fermentada ou rançoso. Aembalagem deve estar intacta e bem vedada e deve constarprazo de validade de no mínimo 06 meses após a data deentrega do produto. Embalagem contendo 01 Kg. - Marca:auriverde Pct 40,00  0,0000 4,4485 177,9482 FARINHA DE MANDIOCA (Tipo branca). * Produto de primeiraqualidade, não deve apresentar resíduos e impurezas, bolor oucheiro não característico, o produto deve estar condicionado empacotes intactos, com identificação do produto, marca dofabricante, data de fabricação e data de validade, com no mínimo06 meses após a data de entrega do produto. Embalagemcontendo 01 Kg. - Marca:   super 10 Pct 40,00  0,0000 3,9532 158,13
88 LEITE CONDENSADO. Produto de boa qualidade. Não deveráapresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro nãocaracterístico. Armazenados em embalagem integra e inviolada,com identificação do produto, marca do fabricante, data defabricação e prazo de validade, com no mínimo 03 meses após adata de entrega do produto. Embalagem contendo 395 gramas. -Marca:   tirol und 240,00  0,0000 4,4485 1.067,64
90 LOURO. ** Produto com identificação, marca do fabricante, datade fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 20g. -Marca:  nutriouro Pct 40,00  0,0000 1,9716 78,8697 MILHO DE PIPOCA. ** Produto com identificação, marca dofabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagemcontendo 500 gramas. - Marca:   daju Pct 40,00  0,0000 3,9532 158,1399 ORÉGANO..Produto com identificação, marca do fabricante, datade fabricação e prazo de validade.  Peso mínimo por embalagem20 gramas. - Marca:   incas und 40,00  0,0000   2,467 98,68101 POLVILHO AZEDO. ** Produto de primeira qualidade,acondicionado em pacotes de polietileno intacto, comidentificação do produto, marca do fabricante, data de fabricaçãoe prazo de validade, com no mínimo 6 meses após a data deentrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas. - Marca:prata Pct 420,00  0,0000 3,1605 1.327,41
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 LOTE:  9ENIO DELAZERI EIRELLI     (4360)102 SAL. Produto refinado, iodado, em embalagem atóxica,transparente, inviolada, sem umidade. Embalagem contendo 01Kg. - Marca:  zizo Kg 260,00  0,0000 1,4762 383,81103 SAGU. Produto de primeira qualidade, acondicionado empacotes de polietileno intacto, com identificação do produto,marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, comno mínimo 06 meses após a data de entrega do produto.Embalagem contendo 500 gramas. - Marca:   prata Pct 120,00  0,0000 3,0615 367,38105 VINAGRE MAÇÃ. Produto de primeira qualidade, comidentificação do produto, marca do fabricante, data de fabricaçãoe prazo de validade, com no mínimo 06 meses após a data deentrega do produto. Embalagem com 750 ml. - Marca:   koller und 240,00  0,0000 3,2596 782,30Total do Fornecedor: 32.580,00 LOTE:  10TATIELLE BUENO ALVES ME     (4950)63 CAFÉ. *Produto torrado e moído tradicional, embalado a vácuo,com selo de pureza da ABIC. A embalagem deve estar intacta,bem vedada e deve constar prazo de validade de no mínimo 06meses após a data de entrega do produto. Embalagem contendo500 gramas. - Marca: pingo preto Pct 700,00  0,0000 11,8829 8.318,00Total do Fornecedor: 8.318,00 LOTE:  11ENIO DELAZERI EIRELLI     (4360)44 IOGURTE COM POLPA DE FRUTA * (sabores coco, morango ouvitaminas de frutas). Armazenados em embalagem integra einviolada, com identificação do produto, marca do fabricante,data de fabricação e prazo de validade, com no mínimo 01 mês apartir da data de entrega do produto. Embalagem contendo 900ml. - Marca:   tirol Pct 1.300,00  0,0000     6,41 8.333,0445 IOGURTE DE POLPA DE FRUTA ZERO LACTOSE.  * Produtode primeira qualidade. Armazenados em embalagens integra einviolada, com identificação do produto, data de fabricação eprazo de validade. Data de validade mínima de 01 mês a partirda data de entrega do produto. Embalagem contendo 830 ml. -Marca:   tirol und 100,00  0,0000 8,9062 890,6249 ACHOCOLATADO EM PÓ 50% CACAU. Produto de primeiraqualidade, alta solubilidade, a base de cacau em pó.  O produtodeve estar acondicionado em embalagens integras e invioladas,com identificação do produto, marca do fabricante, data defabricação e prazo de validade.  Data de validade mínima de 06meses a partir da data de entrega do produto. Embalagemcontendo 400g. - Marca:   nutriouro und 80,00  0,0000 7,1789 574,31
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 LOTE:  11ENIO DELAZERI EIRELLI     (4360)53 AMENDOIM. *Produto de primeira qualidade, sem presença decarunchos ou impurezas.  O produto deve estar acondicionadoem embalagens integras e invioladas, com identificação doproduto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo devalidade.  Data de validade mínima de 06 meses a partir da datade entrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas. -Marca:  daju Pct 80,00  0,0000 5,4815 438,52
75 DOCE EM PASTA (Tipo geléia de frutas). * A embalagem deveestar intacta, bem vedada, com identificação do produto, marcado fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validademínima de 03 meses após a entrega do produto. Embalagemcontendo 900g. - Marca:   difruti und 150,00  0,0000 7,9776 1.196,6476 DOCE DE LEITE (Tipo Mu Mu). DOCE DE LEITE (Tipo Mu Mu).A embalagem deve estar intacta, bem vedada, com identificaçãodo produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo devalidade. Validade mínima de 03 meses após a entrega doproduto. Embalagem contendo 01 Kg. - Marca:  docito und 130,00  0,0000 8,9761 1.166,8978 FARINHA DE BIJU. O produto deve estar acondicionado empacotes de polietileno transparente e intacto, com identificaçãodo produto, marca do fabricante, data de 0fabricação e prazo devalidade, com no mínimo 06 meses após a data de entrega doproduto. Embalagem contendo 01 kg. - Marca:   paiol Pct 120,00  0,0000 7,9776 957,3183 FARINHA MULTICEREAIS PRÉ COZIDO COM PROBIÓTICOS(Tipo mucilon). Produto a base de milho, trigo e arroz, adicionadode vitaminas e sais minerais em pó. O produto deve estarcondicionado em pacote de polietileno transparente e intacto,com identificação do produto, marca do fabricante, data defabricação e prazo de validade, com no mínimo 6 meses após adata de entrega do produto. Embalagem contendo 400g. - Marca:nutribom Pct 60,00  0,0000 8,9761 538,57
84 FEIJÃO CARIOCA.  * Produto tipo 01, selecionado da últimasafra. Os grãos devem ser limpos, isentos de matéria terrosa,parasitas e detritos animais e vegetais. Deve estar emembalagem de plástico transparente e constar no rótulo o registrodo ministério da agricultura, além de identificação do produto,marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.Embalagem contendo 01 Kg. - Marca:   rei mesa Kg 380,00  0,0000 7,4784 2.841,79
85 FEIJÃO PRETO. * Produto tipo 01, selecionado da última safra.Os grãos devem ser limpos, isentos de matéria terrosa, parasitase detritos animais e vegetais. Deve estar em embalagem deplástico transparente e constar no rótulo o registro do ministérioda agricultura, além de identificação do produto, marca dofabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagemcontendo 01 Kg. - Marca:   boniella Kg 900,00  0,0000 6,9792 6.281,28
86 FERMENTO BIOLÓGICO. * Produto seco e instantâneo.Armazenado em embalagens íntegras e invioladas, comidentificação do produto, marca do fabricante, data de fabricaçãoe prazo de validade, com no mínimo 04 meses após a data deentrega do produto. Embalagem contendo 125 gramas. - Marca:pakimaya und 170,00  0,0000 4,9823 846,99
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 LOTE:  11ENIO DELAZERI EIRELLI     (4360)87 FERMENTO QUÍMICO. * Produto armazenado em embalagensíntegras e invioladas, com identificação do produto, marca dofabricante, data de fabricação e prazo de validade, com nomínimo 04 meses após a data de entrega do produto.Embalagem contendo 250 gramas. - Marca:   apti und 170,00  0,0000 4,9823 846,9989 LENTILHA. ** Classe graúda tipo 1, isenta de material terroso,sujidades e mistura de outras variedades e espécie. O produtodeve estar acondicionado em pacotes de polietileno, transparentee intacto, com identificação do produto, marca do fabricante, datade fabricação e prazo de validade, com no mínimo 6 meses apósa data de entrega do produto. Embalagem contendo 500 gramas.- Marca:   daju Pct 60,00  0,0000 7,9776 478,66
91 MARGARINA VEGETAL. ** Produto cremoso sem sal, com teorlipídico de 65% a 85%, não deve conter em sua composiçãogordura do tipo trans. Produto deve estar acondicionado emembalagem intacta, com identificação do produto, marca dofabricante, data de fabricação e prazo de validade, com nomínimo 03 meses após a data de entrega do produto.Embalagem contendo 500 gramas. - Marca:   coamo und 110,00  0,0000 5,4815 602,97
98 ÓLEO DE SOJA. ** Produto de primeira qualidade,acondicionados em embalagens intactas, com identificação doproduto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo devalidade, com no mínimo 06 meses após a data de entrega doproduto. Embalagem contendo 900 ml. - Marca:   coamo und 1.000,00  0,0000 9,0759 9.075,90107 QUEIJO ZERO LACTOSE.  Produto de primeira qualidade, deboa procedência com cor e odor característico. O produto deveestar acondicionado em embalagens integras e invioladas, comidentificação do produto, marca do fabricante, data de fabricaçãoe prazo de validade.  Data de validade mínima de 01 mês a partirda data de entrega do produto. Embalagem contendo 150gramas. - Marca:   tirol und 300,00  0,0000 8,4369 2.531,07
108 MANTEIGA SEM SAL.. O produto deve estar acondicionado emembalagens intactas, com identificação do produto, marca dofabricante, data de fabricação e prazo de validade com nomínimo 01 mês após a data de entrega do produto. Embalagemcontendo 200 gramas. - Marca:   tirol und 100,00  0,0000 9,9845 998,45Total do Fornecedor: 38.600,00 LOTE:  12ENIO DELAZERI EIRELLI     (4360)104 SUCO DE UVA CONCENTRADO Produto de primeira qualidade,em embalagens intactas, com identificação do produto, marca dofabricante, data de fabricação e prazo de validade, com nomínimo 03 meses após a data de entrega do produto.Embalagem contendo 1,5 litro. - Marca:  fru 10 und 600,00  0,0000 10,6667 6.400,00Total do Fornecedor: 6.400,00
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 LOTE:  13ENIO DELAZERI EIRELLI     (4360)42 PRESUNTO COZIDO FATIADO (Sem Capa de Gordura). Fatiasfinas (média de 15 gramas). De boa procedência e qualidade. Oproduto deve estar acondicionado em pacotes de polietilenointacto, com identificação do produto, marca do fabricante, datade fabricação e prazo de validade, com no mínimo 01 mês apósa data de entrega do produto. Embalagem contendo 01 Kg. -Marca:   pamplona und 200,00  0,0000 24,9455 4.989,10
48 QUEIJO FATIADO..Produto de primeira qualidade, de boaprocedência com cor e odor característico. O produto deve estaracondicionado em embalagens integras e invioladas, comidentificação do produto, marca do fabricante, data de fabricaçãoe prazo de validade.  Data de validade mínima de 01 mês a partirda data de entrega do produto. Embalagem contendo 01 Kg. -Marca:   garcia und 200,00  0,0000 26,5045 5.300,90

Total do Fornecedor: 10.290,00 LOTE:  14TATIELLE BUENO ALVES ME     (4950)56 ARROZ PARBOLIZADO. Produto de primeira qualidade, classelongo fino tipo 01. Sem presença de caruncho ou impurezas. Aembalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar prazode validade de no mínimo 06 meses após a data de entrega doproduto. Embalagem contendo 05kg. - Marca: tiu alemao Pct 480,00  0,0000 15,5208 7.450,00Total do Fornecedor: 7.450,00 LOTE:  15ENIO DELAZERI EIRELLI     (4360)58 BANHA SUINA (Origem animal - tipo porco).  A embalagem deveestar intacta, bem vedada e deve constar prazo de validade deno mínimo de 30 dias a partir da data de entrega. Embalagemcontendo 01 kg. - Marca:   pamplona Kg 140,00  0,0000 13,8736 1.942,3068  CEREAL MATINAL(Tipo sucrilhos). Flocos de milho com açúcar,enriquecido com vitaminas e minerais. Não deverá apresentarresíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico, aembalagem deve estar intacta bem vedada e deve constar datade validade de no mínimo 3 meses após a data de entrega.Embalagem contendo 01 Kg. - Marca:   alca 500 Pct 1.000,00  0,0000 13,8732 13.873,2080 FARINHA DE TRIGO. * Produto de primeira qualidade, branca,enriquecida com ferro e ácido fólico, sem umidade, nãoendurecida, isenta de mofo, bolor ou sujidades.  A embalagemdeve estar intacta e bem vedada e deve constar prazo devalidade de no mínimo 06 meses após a data de entrega doproduto. Embalagem contendo 05 Kg. - Marca:   beatriz Pct 280,00  0,0000 13,8732 3.884,50Total do Fornecedor: 19.700,00Total Geral: 434.660,00Brunópolis,   16   de  Fevereiro   de   2022. ----------------------------------------------------------------------Volcir CanutoPrefeito


