
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.:  7/2022 - PR 13/202213/202223/02/2022Folha:  1/3

       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:  1ADILSON CLAUDINO SEFFER ME     (5081)1 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. Produto de primeiraqualidade, alta solubilidade, enriquecido com vitaminas B1, B2,B3 e B6. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deveconstar prazo de validade de no mínimo 06 meses após a datade entrega do produto. Embalagem contendo 1 kg. - Marca: PTI und 950,00  0,0000 9,4873 9.012,932 AÇÚCAR REFINADO AÇÚCAR REFINADO. Produto processadoda cana-de-açúcar com moagem refinada. Não deve apresentarsujidades, umidade, bolor, rendimento insatisfatório. Aembalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar prazode validade de no mínimo 06 meses após a data de entrega doproduto. Embalagem contendo 5 kg. - Marca: ALTO ALEGRE und 950,00  0,0000   21,484 20.409,803 Arroz Parbolizado Produto de primeira qualidade, classe longofino, 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 5 kg. - Marca: MINUTINHO Pct 950,00  0,0000 18,9947 18.044,97

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

13/20227/2022-PRPREGÃO PRESENCIAL23/03/2022Registro de Preços para aquisição de produtos para cestas básicas.
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 
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 LOTE:  1ADILSON CLAUDINO SEFFER ME     (5081)4 BISCOITO SALGADO (Tipo integral). Farinha de trigoenriquecida com ferro e ácido fólico, amido e ou fécula comoutros ingredientes. Deverão ser fabricados a partir de matériasprimas sãs e limpas. São rejeitados os biscoitos ou bolachas malcozidas, queimadas de caracteres organolépticos anormais. Nãopoderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados. Prazo deValidade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega doproduto. Embalagem contendo 400 á 500 gramas. - Marca:PANCO
und 950,00  0,0000 4,7687 4.530,27

5 BOLACHA DOCE (tipo sortida).  BOLACHA DOCE (tipo sortida).Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetalhidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas.Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxicohermeticamente vedados com no mínimo 1,000 a 1,400 kg. Aembalagem deverá conter externamente os dados deidentificação e procedência, informação nutricional, número dolote, data de validade e quantidade do produto. O produto deveráapresentar validade mínima de 6 meses a partir da data deentrega na unidade requisitante. - Marca: GIRASSOL
und 950,00  0,0000 13,4963 12.821,49

6 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: CABOCLO Pct 950,00  0,0000 11,8967 11.301,877 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 03 meses após a entrega do produto. Embalagemcontendo 900 gramas. - Marca: NUTRIOURO uni 950,00  0,0000 6,9881 6.638,708 FARINHA DE BIJU (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, com no mínimo 06 meses após adata de entrega do produto. Embalagem contendo 1 kg. - Marca:STROPARO und 950,00  0,0000 8,6976 8.262,729 Farinha de Milho Especial. Produto fortificado em ferro e ácidofólico. Em embalagem plástica, resistente, fléxivel, atóxica, empacotes de 05 kg. Com validade mínima de 6 meses, contendoregistro no Ministério da Agricultura ou no Ministério da Saúde. -Marca: LIBARDONI Pct 950,00  0,0000 22,9836 21.834,4210 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: GARDENIA Pct 950,00  0,0000   17,895 17.000,25
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 LOTE:  1ADILSON CLAUDINO SEFFER ME     (5081)11 FEIJÃO PRETO. Produto tipo 01, selecionado da última safra. Osgrãos devem ser limpos, isentos de matéria terrosa, parasitas edetritos 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 1 kg. - Marca: NUTRIPAR Pct 1.900,00  0,0000 8,4976 16.145,44
12 LEITE EM PÓ INTEGRAL. Composto lácteo integral instantâneofoti+, rico em ferro, zinco e vitaminas A, C e D. Fonte de cálcio eproteínas. Armazenados em embalagens integra e inviolada, 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 400 gramas. - Marca:TIROL und 1.900,00  0,0000 9,8973 18.804,87
13 MASSA ALIMENTÍCIA (Tipo Espaguete). Produto de primeiraqualidade, tipo seca, com ovos. Pacote de 1 kg. Produto desêmola com ovos pasteurizados, produzido da farinha de trigoenriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corantenatural de urucum e cúrcuma, contendo Pró-vitamina A,adicionados com água e submetidos a processo tecnológicoadequado. O produto deve estar acondicionado em embalagemprimária plástica de polietileno atóxico, devidamente lacrado. Oproduto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses apartir da data de entrega na unidade requisitante. - Marca: NINFA

Pct 1.900,00  0,0000 5,8984 11.206,96
14 ÓLEO DE SOJA. Produto de primeira qualidade, acondicionadosem embalagens intactas, 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 900 ml. - Marca: COAMO uni 1.900,00  0,0000 9,7973 18.614,8715 QUIRERA fina de milho. Embalagem de 1 kg. - Marca: SINHA und 950,00  0,0000 5,5984 5.318,4816 SAL. Produto refinado, iodado, em embalagem atóxica,transparente, inviolada, sem umidade. Embalagem contendo 1kg. ** Marca de Referência: Diana, Cisne ou Garça. - Marca:ZIZO Pct 950,00  0,0000 1,7495 1.662,0317 VINAGRE BRANCO. Produto de primeira qualidade,armazenados em embalagens de 900ml. - Marca: HERNING und 950,00  0,0000 1,9894 1.889,93Total do Fornecedor: 203.500,00Total Geral: 203.500,00
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