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       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)

12 Granola, a base de - flocos de aveia / passas / rapadura / tapioca /
coco / manteiga /gergelim / gérmen de trigo / melaço de cana / sal
marinho / castanha de caju. Não deve conter conservante e aditivo
químico.

PCT 10,00  0,0000 20,90    209,00

23 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 50,00  0,0000 7,25    362,50

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

LTS 50,00  0,0000 7,73    386,50

Total do Fornecedor: 958,00

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. ----------------------------------------------------------------------
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PSM COMERCIO E SERVICOS EIRELI     (11069)

8 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 100,00  0,0000 12,35    1.235,00

11 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 10,00  0,0000 6,05    60,50

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

PTE 25,00  0,0000 6,82    170,50

16 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 100,00  0,0000 7,86    786,00

Total do Fornecedor: 2.252,00

REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA     (12767)

1 achocolatado diet, em pó, soluvel, deve ser preparado com
ingredientes sãos e limpos, de primeira qualidade, tendo aparencia
pó fino homogeneo, cor marrom, odor caracteristico, sabor proprio
conforme Resolução 12/78 da C.N.N.P.A item 5, publicado D.O.U.
sessão I, parte I, em 24/07/78, ingredientes: cacau, lecitina de
soja, maltodexatrina, com edulcorantes naturais, glicosídos de
steviol, embalagem de 210 gramas.

LTA 15,00  0,0000 7,01    105,15

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.

KG 15,00  0,0000 4,60    69,00

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.

UND 15,00  0,0000 8,42    126,30

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

5 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.

PCT 15,00  0,0000 7,68    115,20

6 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.

PCT 15,00  0,0000 5,10    76,50

7 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.

PCT 100,00  0,0000 5,00    500,00

9 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.

KG 20,00  0,0000 16,92    338,40

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

UND 10,00  0,0000 5,10    51,00

20 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.

PCT 50,00  0,0000 4,96    248,00

Total do Fornecedor: 1.629,55

SAO JOSE COMERCIAL LTDA     (12868)

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

CX 100,00  0,0000 113,55    11.355,00

Total do Fornecedor: 11.355,00

Governador Celso Ramos,   9   de  Junho   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
Prefeito Marcos Henrique da Silva
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SATELITE COMERCIAL LTDA     (11072)

3 Água mineral - sem gás 500 ml. UND 400,00  0,0000 0,93    372,00

22 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 50,00  0,0000 3,40    170,00

Total do Fornecedor: 542,00

Total Geral: 16.736,55
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