
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS    

CNPJ:

PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01                

C.E.P.:

82.892.373/0001-89

88190-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  50/2022 - PR

50/2022

50/2022

12/05/2022

Folha:  1/8

       O(a)  Prefeito Municipal,  MARCOS HENRIQUE DA SILVA, 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 alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio,
resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

CJP ALIMENTOS NATURAIS LTDA     (12550)

14 Canela em pó - embalagem de 50g com data de fabricação e
prazo de validade dentro do limite de 10% do prazo total.

PCT 50,00  0,0000 3,09    154,50

28 GRANOLA. CONF. EDITAL PCT 50,00  0,0000 20,90    1.045,00

40 Nata - Fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, deverá
apresentar aspecto e cheiro característico, livre de sujidades e
substâncias nocivas. Embalagem: 300g cada unidade. Data de
validade mínima 10 dias a contar a partir da data de entrega.

UND 200,00  0,0000 8,34    1.668,00

42 Orégano - desidratado, em embalagem plástica transparente
resistente, contendo 50g, com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar
da data de entrega.

PCT 100,00  0,0000 5,60    560,00

56 Uva passa – uva passas preta sem semente pacote de 200g PCT 50,00  0,0000 8,90    445,00

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

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

50/2022

50/2022-PR

PREGÃO PRESENCIAL

09/06/2022
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS DESTINADOS AOS LANCHES PARA OS 
EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DOMUNICÍPIO DE 
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Governador Celso Ramos,   9   de  Junho   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
Prefeito Marcos Henrique da Silva
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CJP ALIMENTOS NATURAIS LTDA     (12550)

65 Queijo mussarela - Fabricado com leite pasteurizado Manipuladas
em condições higiênicas satisfatórias. Embalagem de 150 g,
integra, na embalagem deverá constar data da fabricação data de
validade e número do lote do produto. Validade mínima de
6meses na data da entrega.

UND 700,00  0,0000 7,25    5.075,00

67 Iogurte - com leite integral sabores variados (morango, ameixa,
abacaxi, salada de frutas, pêssego e coco) em embalagens de 1
litro.

LTS 500,00  0,0000 7,73    3.865,00

Total do Fornecedor: 12.812,50

PSM COMERCIO E SERVICOS EIRELI     (11069)

7 Barra de cereal - feita com aveia, 0% de gordura trans, embalado
individualmente com peso unitário de 20 a 25g. Com sabores
variados de morango, banana e castanha com chocolate.
Enriquecida com ferro e ácido fólico. No seu rótulo deve conter
prazo de validade/ lote, informação nutricional e sobre glúten.
Embalagem secundária entregues em caixas. Validade mínima de
12 meses a contar da data da entrega.

UND 5.000,00  0,0000 1,99    9.950,00

11 Bolo sabor variados (coco, chocolate, laranja, cenoura, banana)
retangular - Assado ao ponto e embalados com filme plástico.
Peso de 500g. Com data de fabricação, validade e informação
nutricional.

UND 1.500,00  0,0000 12,35    18.525,00

12 Bombom de chocolate - pesando aproximadamente
21,5g.Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, massa
de cacau, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
soro de leite em pó, manteiga de cacau, farinha de soja, castanha
de caju, amendoim, gordura vegetal, leite em pó integral, gordura
de manteiga desidratada, leite em pó desnatado, sal, óleo vegetal,
cacau, extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e
poliglicerolpolirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio
e aromatizante. Contém Glúten.

UND 3.500,00  0,0000 1,14    3.990,00

22 Doce de leite –leite pasteurizado integral e /ou leite em pó
reconstituído, açúcar concentrado proteico de soro, bicarbonato de
sódio, conservador sorbato de potássio e enzima lactase. Não
contem glúten contém lactose. Alérgicos: Contém leite e
derivados. Embalagem de 400g.

PTE 100,00  0,0000 6,05    605,00

33 Maionese - Embalagem de 500 g, contendo ingredientes, água,
óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, vinagre,
açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, estabilizante
goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante EDTA
cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidante
ácido cítrico BHT e BHA. Não contém glúten.

UND 300,00  0,0000 6,27    1.881,00

Governador Celso Ramos,   9   de  Junho   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
Prefeito Marcos Henrique da Silva
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PSM COMERCIO E SERVICOS EIRELI     (11069)

34 Margarina vegetal - Com sal. Embalagem primária deverá ser com
lacre de proteção em potes de 500 g. Com no mínimo, 40% de
gordura.

PTE 250,00  0,0000 6,82    1.705,00

39 Mostarda - Embalagem 200 g. Ingredientes: vinagre, água,
mostarda, açúcar, amido modificado, sal, cúrcuma,
pimenta-do-reino preta, noz-moscada e conservador benzoato de
sódio. Contém glúten.

UND 100,00  0,0000 6,34    634,00

44 Pão de sanduíche - Embalagem de 500 g, com farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal,
glúten, farinha de soja, soro de leite, conservador: propionato de
cálcio, melhoradores de farinha: fosfato monocálcico, cloreto de
amônio, ácido ascórbico e azodicarbonamida, emulsificante:
estearoil-2-lactil lactato de sódio. CONTÉM GLÚTEN. O pacote de
500 gramas deve vir com aproximadamente 20 fatias de pão.

PCT 3.500,00  0,0000 7,86    27.510,00

45 Pão para cachorro quente- peso de 50g por unidade. Embalagem
plástica com etiqueta, constando data de fabricação e validade, de
no máximo dois dias.

UND 15.000,00  0,0000 1,04    15.600,00

62 Carne Bovina Moída - Carne moída congelada, paleta, sem osso,
limpa, sem nervos, sem tendões e sem gordura. Apresentar
registro no SIF/SIE. Embalada à vácuo, em pacotes de 01 (um)
Kg, embalagens plásticas, transparentes, resistentes ao
transporte, devidamente identificadas com etiquetas de acordo
com a Legislação Vigente e especificação de prazo de validade de
no mínimo 3 meses a partir da entrega.

KG 500,00  0,0000 31,19    15.595,00

85 Ovo vermelho - fresco tipo especial, vermelho de 55 a60 gramas
de peso por unidade. Apresentar Certificado de Inspeção Estadual
ou Federal. Embalagem com rótulo, descartável, fechada c/ 01
dúzia. Data de produção e validade, de no mínimo 5 dias a partir
da entrega.

DZ 600,00  0,0000 8,42    5.052,00

Total do Fornecedor: 101.047,00

REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA     (12767)

1 - em pó solúvel deve ser preparado com ingredientes sãos e
limpos de primeira qualidade, tendo aparência pó fino
homogêneos, cor marrom, odor característico, sabor próprio.
Ingredientes: cacau, açúcar, lecitina de soja, malto dextrina, com
vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B12 biotina e minerais cálcio, ferro e
magnésio. Latas de 400 g. - Marca: 3 CORAÇÕES

LTA 100,00  0,0000 7,01    701,00

Governador Celso Ramos,   9   de  Junho   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
Prefeito Marcos Henrique da Silva
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2 Açúcar Refinado - amorfo de primeira, isento de fermentações, de
matéria terrosa, de parasitos e detritos animais ou vegetais, tendo
aspecto próprio do tipo açúcar, cor própria, cheiro próprio e sabor
doce. Deverão ser efetuadas determinações de micro-organismos
e substancias tóxicas de origem microbiana, sempre que se
fizeram necessárias a obtenções de dados adicionais sobre o
estado higiênico - sanitário, dessa classe de alimentos, ou quando
ocorrer toxiinfecções alimentares. Deverá estar isento de
sujidades, parasitos e larvas. No rótulo deve trazer a denominação
açúcar refinado, embalagem plástica, pacotes de 01 Kg, conforme
C.N.N.P. A.12/78 - Resolução Normativa 112/34/78. - Marca:
CARAVELAS

KG 500,00  0,0000 4,60    2.300,00

4 Amendoim - Produto de boa qualidade, torrado, sem casca,
inteiro, em embalagem primária, de 500g saco polietileno atóxico,
resistent. Validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega. - Marca: JARAGUÁ

UND 100,00  0,0000 8,42    842,00

6 Arroz Amarelo Parboilizado, CONFORME EDITAL - Marca: KIKA KG 500,00  0,0000 3,90    1.950,00

8 Biscoito integral - Biscoito salgado integral 0% de gordura trans à
base de: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, fibra de trigo, extrato de malte, sal, soro de
leite,  fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de
amônio e fosfato monocálcico, estabilizante lecitina de soja, isento
de açúcar em embalagem com aproximadamente 400 gramas. -
Marca: ORQUIDEA

PCT 200,00  0,0000 7,68    1.536,00

9 Biscoito Salgado - tipo Cream Craker, contendo farinha de trigo,
açúcar, sal, malte ou extrato de malte. Deverá conter glúten, não
sortidas. O produto deverá ser fabricado a partir de matérias
primas, sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e em perfeito
estado de conservação. Sendo rejeitados os biscoitos mal
cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais,
conforme resolução 12/78 da C.N.N.P.A. 12/30, de 24/07/78,
embalagem com dupla proteção 400g. - Marca: PICININI

PCT 1.000,00  0,0000 5,10    5.100,00

10 Biscoito salgado tipo aperitivo - Embalagem com 100g sabor
tradicional, ingredientes: farinha de trigo (enriquecida com ferro e
ácido fólico), gordura vegetal hidrogenada, açúcar, açúcar
invertido, sal, fermentos químicos bicarbonato de amônio,
bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, melhorador de
farinha bissulfito de sódio, estabilizante lecitina de soja e
antiumectante dióxido de silício. Contém glúten. - Marca: TUCS

PCT 1.000,00  0,0000 5,00    5.000,00

13 Caldo de galinha caipira- Embalagem 57g.Ingredientes: sal,
gordura vegetal, amido, açúcar, água, colorífico (farinha de milho,
urucum e sal), cúrcuma, cominho, pimenta-do-reino preta, cebola,
alho, carne de galinha e aromatizantes. Não contém glúten. -
Marca: APTI

UND 50,00  0,0000 2,02    101,00

Governador Celso Ramos,   9   de  Junho   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
Prefeito Marcos Henrique da Silva
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REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA     (12767)

15 Chocolate granulado - Ingredientes: açúcar, cacau em pó, amido
de milho, glucose de milho e/ou algodão, e ou palma hidrogenado,
sal, emulsificante lecitina de soja e aromatizante. Embalagem:
pacote contendo 250 g. - Marca: DA FILÓ

PCT 250,00  0,0000 3,90    975,00

16 Colorau - deverá conter fubá ou farinha de mandioca, com urucum
em pó (bixaoreliana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou
não de sal e de óleos comestíveis. Deverá ser preparado com
matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar cheiro
acre ou rançoso. Não poderá conter substâncias estranhas a sua
composição normal, exceto as previstas nesta norma,
embalagem: embalagem primária do produto deverá ser de saco
polietileno transparente, atóxico resistente, lacrado, pacotes de
500g. - Marca: SINHA

KG 80,00  0,0000 8,25    660,00

17 Coco ralado - Úmido adoçado, embalagem de 100g. Produto de
boa qualidade, com sabor, odor e textura característicos do
produto. Validade mínima de 12 meses a contar da data da
entrega do produto. - Marca: MAIS COCO

PCT 250,00  0,0000 3,72    930,00

19 Café - em pó, torrado e moído, de primeira qualidade, tipo extra
forte, com selo de pureza e quali-dade ABIC. Embalagem: pacotes
de poliéster metalizado com até 500 gramas do produto,
reemba-lados em caixa de papelão refor-çado. Prazo de validade:
de no mínimo 12 (doze) meses. - Marca: DUALLIS

KG 500,00  0,0000 16,92    8.460,00

21 Doce de fruta - feito com a polpa da fruta, deve ter aspecto e cor
própria, embalagem de 400g. - Marca: LUISALVENSE

PTE 80,00  0,0000 5,10    408,00

23 Extrato de Tomate - concentrado; contendo ingredientes tomate e
açúcar, isento de sujidades e fermentação. Embalagem 340
gramas em sachê. Validade mínima de 12 meses a contar a partir
da data de entrega. - Marca: BONARE

UND 250,00  0,0000 3,75    937,50

24 Ervilha em conserva - ingredientes: ervilha, água, e sal, sem
conservantes. Embalagem longa vida, deve estar intacta,
resistente, vedada hermeticamente, com peso líquido de 280g.
Prazo de validade mínimo 02 anos a contar a partir da data de
entrega. - Marca: BONARE

LT 250,00  0,0000 2,82    705,00

25 Farinha de Trigo - enriquecida com ferro e ácido fólico, deverá ser
fabricada a partir de grãos de trigo, sãos e limpos, isentos de
matéria terrosa e parasitos em perfeito estado de conservação,
não podendo estar úmida fermentada, nem rançosa, com
informação nutricional. Embalagem primária deverá ser plástica de
01 Kg. - Marca: FIDALGA

KG 500,00  0,0000 4,38    2.190,00

Governador Celso Ramos,   9   de  Junho   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
Prefeito Marcos Henrique da Silva
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REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA     (12767)

26 Fermento - em pó químico (para bolo) latas ou embalagem
plástica de 100g. Formato de substâncias ou mistura de
substâncias químicas que pela influencia do calor e/ou umidade,
produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas
elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, fosfato mono cálcico,
bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio aumentando-lhes o
volume e a porosidade. Deverá conter aspecto, cor, odor e sabor
próprios e que não contenha ácido fumárico nem fosfato tricálcico.
Embalagem: plástica ou latas de papelão resistentes com parte
superior e inferior aluminizada. - Marca: APTI

UND 500,00  0,0000 2,49    1.245,00

27 Gelatina - embalagem de 30 g. Sabores sortidos. - Marca: NEILAR PCT 100,00  0,0000 1,34    134,00

35 Macarrão Parafuso - massa tipo parafuso, com ovos, farinha de
trigo, beta caroteno 2.000 a 4.000 UI de pró-vitamina A, glúten,
embalagem primária deverá ser de 500g. - Marca: ROSANE

PCT 300,00  0,0000 3,21    963,00

36 Macarrão Penne - massa tipo pene, com ovos, farinha de trigo,
beta caroteno 2.000 a 4.000 UI de provitamina A, glúten,
embalagem primária deverá ser de 500g. - Marca: ROSANE

PCT 100,00  0,0000 3,42    342,00

37 Milho de pipoca - De primeira qualidade, beneficiado, polido,
limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade
máxima de 14% por peso. Suas condições deverão estar de
acordo com a NTA 33. Embalagem de 500g. Conter data de
fabricação e prazo de validade. - Marca: KANTY

PCT 100,00  0,0000 3,96    396,00

48 Queijo ralado - queijo parmesão e conservador ácido sórbico.
Não contém glúten. Pacote com 50g - Marca: ARCO VERDE

PCT 100,00  0,0000 4,54    454,00

51 Sal refinado -iodado, pacote de 01 Kg, conforme decreto nº
75967/75, portaria 03/84: lei 6.150/54 - C.N.N.P.A.18/70 - portaria
1.806/94. - Marca: ZIZO

KG 80,00  0,0000 1,86    148,80

52 Suco em pó - Embalagem com 30g. Ingredientes:
Açúcar, maltodextrina, polpa de laranja desidratada (1%), fibra
vegetal, ferro, ácido ascórbico (vitamina C), vitamina A, acidulante
ácido cítrico, regulador de acidez citrato de potássio, aromatizante
aroma sintético idêntico ao natural,antiumectantes:fosfato tricálcio
e dióxido de silício, espessantes:gomaguar, goma xantana e goma
arábica, edulcorantes artificiais : aspartame(25,4mg/100ml),
ciclamato de sódio (22,3mg/100ml), acesulfame de potássio
(3,7mg/100ml) e sacarina sódica (1,8mg/100ml), corante
inorgânico dióxido de titánio, espumante extrato de quilála, corante
caramelo IV, corantes artificiais:tartrazina e amarelo crepúsculo..
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM FENILALANINA. - Marca:
NEILAR

PCT 500,00  0,0000 1,08    540,00
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54 Tempero puro alho -Produto obtido pela mistura de polpa de alho
sob forma pastosa. Odor e sabor próprios, com registro no ms.
Embalado em potes de 200 g, resistente e lacrados. - Marca: DA
FILÓ

UND 100,00  0,0000 6,10    610,00

55 Torrada canapé -Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte,
amido e emulsificante: lecitina de soja (ins 322). Contém glúten.
Alérgicos: contém derivados de trigo, cevada e de soja. Pode
conter centeio, aveia, amendoim, amêndoa, avelãs, castanha de
caju, castanha-do-pará, gergelim, leite de vaca e ovos. Pacote
com 110g. - Marca: MAGIC TOST

PCT 500,00  0,0000 4,96    2.480,00

57 Vinagre - em embalagem com no mínimo 750 ml. Caixa com 12
unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de
entrega. - Marca: HEINIG

UND 30,00  0,0000 2,25    67,50

63 Massa para pastel - pacote de 1kg, de tamanho médio, produto
refrigerado, embalagem contendo data de fabricação e validade. -
Marca: LA NONA

PCT 250,00  0,0000 12,30    3.075,00

77 Farinha de mandioca torrada fina - seca, tipo 1, isenta de
sujidades, embalagem contendo 1 kg, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o momento do consumo,
acondicionado em fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto. - Marca:
DINDA

KG 150,00  0,0000 4,59    688,50

Total do Fornecedor: 43.939,30

SAO JOSE COMERCIAL LTDA     (12868)

50 Salgadinhos - sabores variados, pronto para consumo (fritos)
tamanho festa. De boa aparência e fresco. Caixa com 100
unidades.

CX 660,00  0,0000 113,55    74.943,00

Total do Fornecedor: 74.943,00

SATELITE COMERCIAL LTDA     (11072)

3 Água mineral - sem gás 500 ml. UND 5.000,00  0,0000 0,93    4.650,00

18 Creme de leite - UHT homogeneizado, sem necessidade de
refrigeração. Embalagem tetrapak de 200g. Prazo de validade
mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.

UND 600,00  0,0000 2,67    1.602,00

Governador Celso Ramos,   9   de  Junho   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
Prefeito Marcos Henrique da Silva
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12/05/2022

Folha:  8/8

SATELITE COMERCIAL LTDA     (11072)

59 Apresuntado - de suíno, preparado com recortes de carnes de
suínos, temperada e cozida, não deve apresentar superfície
pegajosa, úmida exsudando líquido, nem exalar odores anormais;
deverá apresentar reação de amônia negativa. Embalagem de
aproximadamente 180g.

UND 500,00  0,0000 3,40    1.700,00

61 Carne Bovina congelada em cubos - Produto de boa qualidade
embalada individualmente, com sabor, odor e cor característicos
do produto, Registro no IMA ou SIF. Com data de validade e lote.

KG 500,00  0,0000 32,50    16.250,00

66 Salsicha - de carne bovina, congelada. O produto não deverá
apresentar superfície úmida, pegajosa, ou partes flácidas ou
consistência anormal com indícios de fermentação. Embalagem
transparente devidamente acondicionada em pacotes de 1 kg,
com identificação do SIF, data de fabricação e validade do produto
de no mínimo 2 meses a partir da entrega. Embalagem com lacre
original do fabricante.

KG 100,00  0,0000 9,04    904,00

Total do Fornecedor: 25.106,00

Total Geral: 257.847,80

Governador Celso Ramos,   9   de  Junho   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
Prefeito Marcos Henrique da Silva


