MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Processo n° 6.740/2019
Pregão Presencial nº. 15/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por
delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05,
fundamentado nos elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e
considerando a inexistência de recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso
XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em
conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº.
10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, para as
empresas participantes com valores unitários abaixo discriminados.
Valor
Item Unid. Qtd.
Descrição do Objeto
Marca
Unitário
Abacaxi pérola, com peso maior ou igual
1,50kg; não apresentar defeitos internos e
01
Unid. 200
Vila Rica
R$ 5,60
externos como amassado, broca, coroa
fasciada, imaturo; injúria por frio,
Abobrinha; brasileira; de primeira (boa
qualidade); tamanho e coloração uniformes;
02
Kg
150 isenta de enfermidades, material terroso e Vila Rica
R$ 3,90
umidade externa anormal; sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e transporte.
Achocolatado: pote 400 gramas, obtido pela
mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar,
malto
dextrina,
minerais,
vitaminas,
03
Unid.
90
Toddy
R$ 5,68
aromatizantes, emulsificantes, lecitina de soja;
constituído de pó fino e homogêneo, isento de
soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos.
Alface fresca; de primeira; tamanho e
coloração uniformes; devendo ser bem
05
Unid. 360
Vila Rica
R$ 3,10
desenvolvida; firme e intacta; isenta de
enfermidades, material terroso e
Alho; coloração branca grande; com diâmetro
equatorial maior que 60 mm; inteiro, sem perda
06
Kg
120 de bubilho; sem estar brotado, chocho,
Vila Rica
R$ 16,30
deteriorado, desidratado, queimado; polpa
externa c/perfuração de praga, dano mecânico.
Azeite de oliva; extra virgem com acidez
08
Unid. 150 máxima de 0,8% (em ácido oleico) - para
Tradição
R$ 16,90
temperar alimentos; embalagem com 500 ml.
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09

Unid.

100

10

Kg

270

11

Kg

280

12

Kg

120

15

Pct.

170

16

Pct.

170

18

Unid.

280

19

Kg

330

Azeitona verde; em conserva inteira com
caroço, em conserva, imersos em salmoura de
concentração apropriada, em recipientes
herméticos, coloração uniformes submetidos ao
Vale Fértil
processo tecnológico adequado, atendendo as
condições gerais do código sanitário de
alimentos. Acondicionada em embalagem com
500 gramas.
Banana; nanica; em pencas; de primeira;
tamanho e coloração uniformes; com polpa
firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida;
Vila Rica
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Batata comum; escovada; média e uniforme;
não apresentar os defeitos aparentes como
esverdeamento, arroxeamento, broteamento,
rachadura; podridão, e os defeitos internos;
como coração oco, negro e manha de Vila Rica
chocolate; deve estar isenta de excesso de
substâncias
terrosas,
sujidades;
corpos
estranhos aderidos a superfície externa, peso
em quilo.
Beterraba (beta vulgaris); fresca, firme e
intacta; com diâmetro equatorial entre 90 a
120) mm, grande; não apresentar defeitos
Vila Rica
internos e externos que prejudiquem o consumo
como dano profundo, murcho, passado,
podridão.
Biscoito doce c/recheio; sabor chocolate;
composição básica farinha de trigo, gordura
vegetal hidrogenada; açúcar e outras
Zabet
substâncias permitidas; pacote de plástico
atóxico com no mínimo 130g.
Biscoito doce c/recheio; sabor doce de leite;
composição básica farinha de trigo, gordura
vegetal hidrogenada; açúcar e outras
Zabet
substâncias permitidas; pacote de plástico
atóxico com no mínimo 130g.
Café em pó tradicional; pacote de plástico
com 500g, torrado e moído, tipo 8 na cob
classificação oficial brasileira; com embalagem
almofada ou atmosfera inerte (sem vácuo); Café Zamba
rotulagem impressa no pacote não sendo
tolerada a presença de etiqueta autoadesiva
com a descrição do produto com selo ABIC.
Carne bovina; acém; em cubos ou moído;
resfriada; e no máximo 10% de sebo e gordura,
Vila Rica
cor, cheiro e sabor próprio.
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R$ 12,90

R$ 2,60

R$ 5,40

R$ 3,90

R$ 1,60

R$ 1,95

R$ 7,90

R$ 18,30
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20

Kg

330

21

Kg

230

22

Kg

270

23

Kg

160

25

Maço

180

26

Pct.

80

27

Maço

160

28

Kg

140

Carne bovina; coxão mole; bife; resfriado; e
no Máximo 10% de sebo e gordura, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; embalada
em pacote plástico transparente e atóxico;
Carne suína bife de pernil; resfriada; sem
osso; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio;
embalada em pacote plástico transparente e
atóxico.
Cebola comum; para consumo fresco; média;
com diâmetro equatorial entre 74 a 60 mm;
com mais de 70 % da superfície do bulbo
coberta pelo catafilo (película externa da
cebola); não apresentar defeitos externos e
internos que prejudiquem o consumo como
brotado, dano mecânico, mancha negra
(carvão), embalada em pacote plástico
transparente e atóxico; peso em quilo.
Cenoura comum; média com comprimento
entre 180 a 219 mm; não apresentar defeitos
interno e externo que prejudiquem o consumo,
como: dano mecânico, deformação, injúria
pragas, lenhosa, murcha, ombro verde ou roxo,
podridão mole, podridão seca, rachada,
embalada em pacote plástico transparente e
atóxico; peso em quilo.
Cheiro verde: em maço.
Coco ralado; pacote de plástico com 100g,
amêndoas de coco puro, parcialmente
desidratado; obtido por processo tecnológico
adequado; com umidade máxima de 4% p/p e
lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas,
sujidades e ranço.
Couve; manteiga fresca; de primeira; tamanho
e coloração uniformes; devendo ser bem
desenvolvida; firme e intacta; isenta de
enfermidades; material terroso e umidade
externa anormal; livre de resíduos e
fertilizantes sujidades; parasitas e larvas; sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Couve-flor fresca; de primeira; tamanho e
coloração uniformes; devendo ser bem
desenvolvida; firme e intacta; isenta de
enfermidades; material terroso e umidade
externa anormal; livre de resíduos e
fertilizantes sujidades; parasitas e larvas; sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
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Vila Rica

R$ 25,50

Vila Rica

R$ 12,80

Vila Rica

R$ 3,90

Vila Rica

R$ 3,89

Vila Rica

R$ 2,78

Kinino

R$ 4,20

Vila Rica

R$ 2,79

Vila Rica

R$ 4,90

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

31

Unid.

100

32

Unid.

100

33

Unid.

200

34

Pct.

100

38

Unid.

50

39

Kg

290

40

Kg

290

42

Unid.

240

43

Kg

300

44

Unid.

160

Doce marrom glacê; de primeira qualidade;
embalagem contendo 350 gramas.
Ervilha; cozida em conserva de salmoura
(água e sal). A embalagem do produto deve
conter registro da data de fabricação, peso e
validade estampada no rótulo da embalagem
com no mínimo de 200g.
Extrato de tomate concentrado; pacote de
plástico 340g, produto resultante da
concentração da polpa de tomate por processo
tecnológico; preparado com frutos maduros
selecionados sem pele, sem sementes e
corantes artificiais; isento de sujidades e
fermentação.
Farinha de mandioca temperada; pacote de
plástico pesando 400 gramas; isenta de
sujidades, parasitos e larvas.
Fermento químico em pó; lata de no mínimo
100grs, composto de pirofosfato ácido de
sódio; bicarbonato de sódio, fosfato monocálcio.
Frango semi-processado filé de peito;
resfriado; isento de ossos e peles, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e
parasitas; acondicionado em embalagem
primária de plástico atóxico p/uso de alimentos,
devidamente fechada, peso em quilo.
Frango semi-processado sobrecoxa, partes
inteiras, sem tempero; resfriado, com validade
entre 10 e 15 dias; com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios; sem manchas e parasitas;
acondicionado em saco plástico polietileno,
transparente, atóxico, peso em quilo.
Isotônico:
hidrata o organismo e repõe
rapidamente as perdas que ocorrem durante a
transpiração. fórmula balanceada que inclui
líquido (água), carboidratos e sais minerais
Conteúdo 500 ml.
Laranja pera fresca; média; com diâmetro
equatorial e (65 a 71) mm; não apresentar
defeitos interno e externo que prejudiquem o
consumo baixa suculência, dano, imaturo,
passado e podridão, peso em quilo.
Leite condensado; embalagem 395 gramas,
composto de leite integral, açúcar e lactose
(tradicional); de consistência cremosa e textura
homogênea.
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Predilecta

R$ 4,90

Fugini

R$ 1,88

Fugini

R$ 2,25

Kinino

R$ 3,90

Kinino

R$ 2,79

Vila Rica

R$ 14,50

Vila Rica

R$ 8,85

Gatorade

R$ 4,65

Vila Rica

R$ 2,90

Tirol

R$ 4,05
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45

Unid.

900

46

Kg

150

47

Kg

100

48

Kg

220

49

Kg

300

51

Kg

300

52

Kg

150

53

Unid.

190

56

Unid.

200

Leite uht/uat integral; 1 litro, teor de matéria
gorda mínimo de 3%; embalado em caixa
cartonada e aluminizada.
Limão tahiti; de primeira; fresco; livre de
resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e
larvas; tamanho e coloração uniformes;
devendo ser bem desenvolvido e maduro; com
polpa firme e intacta.
Linguiça Calabresa: com aspecto normal,
firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de
sujidades, parasitas e larvas; mantida em
temperatura
e
refrigeração
adequada,
acondicionado em embalagens primárias de
plástico atóxico para uso de alimentos,
devidamente fechada peso em quilo.
Linguiça frescal toscana; preparada com
carne não mista, toucinho e condimentos; com
aspecto normal, firme, sem umidade, não
pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas;
mantida em temperatura e refrigeração
adequada, acondicionado em embalagens
primárias de plástico atóxico para uso de
alimentos, devidamente fechada peso em quilo.
Maçã
gala;
nacional,
de
primeira,
apresentando tamanho, cor e conformação
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e
madura, com polpa intacta e firme, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, peso em quilo.
Mamão; nacional; de primeira; livre de
sujidades; parasitas e larvas; tamanho e
coloração uniformes; devendo ser bem
desenvolvido e maduro; com polpa firme e
intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte.
Mandioca graúda; de primeira (ótima
qualidade); fresca; compacta e firme; tamanho
e coloração uniformes; devendo ser bem
desenvolvida.
Margarina sem sal e sem gordura trans.;
teor de lipídios de forma precisa na
embalagem, mínima de 80% de lipídios;
podendo conter vitamina e outras substâncias
permitidas; com aspecto cor, cheiro e sabor
próprios; em pote plástico de 500 gramas.
Massa pré-cozida para lasanha; pacote
pesando 200 gramas.
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Italac

R$ 3,21

Vila Rica

R$ 2,65

Sulita

R$ 15,90

Sulita

R$ 14,60

Vila Rica

R$ 5,90

Vila Rica

R$ 5,25

Vila Rica

R$ 3,30

Qualy

R$ 5,90

Petybon

R$ 2,95
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57

Kg

350

59

Unid.

60

60

Unid.

200

61

Unid.

100

62

Dúzia

240

63

Kg

160

64

Kg

330

68

Kg

260

74

Kg

160

Melancia: Fruta In Natura tipo melancia,
espécie redonda, aplicação alimentar
Molho de pimenta; embalagem, frasco com
150ml, data de fabricação e prazo de validade.
Molho de tomate; pacote de plástico 340g;
preparado com frutos maduros selecionados
sem pele, sem sementes e corantes artificiais;
isento de sujidades e fermentação.
Mostarda; composto de vinagre, óleo, pó
açúcar, sal e outras substâncias permitidas; de
consistência cremosa, cor amarela, cheiro e
sabor próprios, isento de sujidades e seus
ingredientes de preparo em perfeito estado de
conservação, acondicionado em plástico de 180
gramas cada unidade.
Ovo vermelho de galinha; médio; pesando no
mínimo 50 gramas por unidade; isento de
sujidades, fungos e substâncias tóxicas;
acondicionado em embalagem apropriada
contendo 12 unidades.
Queijo Muçarela; produto deve conter cheiro
e sabor de leite, porem ligeiramente ácidos,
textura firme e sem buracos; fabricado com
leite pasteurizado manipuladas em condições
higiênicas satisfatórias. Embalagem integra, na
embalagem deverá constar data da fabricação
data de validade e número do lote do produto.
Validade mínima de 06 meses.
Carne bovina alcatra em bife; resfriada; e no
máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprio; embalada em
pacote plástico transparente e atóxico; peso em
quilo.
Pescado; merluza; apresentação em filé, sem
couro/pele; congelado, limpo; com cor, cheiro e
sabor próprios; sem manchas esverdeadas e
parasitas; acondicionado em saco plástico
transparente,
atóxico,
pesando
aproximadamente 800g por unidade
Presunto pré-cozido; carne deve ser firme e
úmida, mas não molhada. A gordura deve ser
branca a castanho-claro, sem manchas amarelas
ou verdes. A embalagem do produto deve
conter registro da data de fabricação, peso e
validade estampada no rótulo.
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Vila Rica

R$ 2,49

Castelo

R$ 2,80

Fugini

R$ 1,40

Castelo

R$ 3,10

Estrela

R$ 6,35

Rio Minas

R$ 29,40

Vila Rica

R$ 31,60

Natismar

R$ 21,90

Sulita

R$ 19,00
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Rúcula fresca de primeira; tamanho e
coloração uniformes; devendo ser bem
desenvolvida; firme e intacta; isenta de
enfermidades, material terroso e umidade
76
Unid. 220
Vila Rica
R$ 3,35
externa anormal; livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem
danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte; em maços.
Tomate; graúdo; com polpa firme e intacta;
isento de enfermidades; material terroso e
umidade externa anormal; livres de resíduos de
82
Kg
300
Vila Rica
R$ 7,29
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem
lesões de origem física ou mecânica,
rachaduras e cortes.
Itens acima: SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA. CNPJ. 60.702.040/0001-07
Item Unid.

Qtd.

04

Pct.

120

07

Pct.

160

13

Pct.

150

14

Pct.

150

17

Pct.

170

24

Unid.

40

29

Unid.

140

Descrição do Objeto

Marca

Açúcar cristal: pacote plástico, obtido da cana
de açúcar, com aspecto cor e cheiro próprio e
sabor doce, com teor de sacarose mínimo de
99,3% p/p, admitindo umidade máxima de Doce Vida
0,3% p/p, sem fermentação, isento de
sujidades, parasitas, materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais. Emb. 5 Quilos
Arroz agulhinha tipo 1; pacote de plástico
com 5kg, longo e fino; grãos inteiros; com teor
Rei do Prato
de umidade máxima de 15%; isento de
sujidades e materiais estranhos.
Biscoito água e sal; pacote de plástico com no
mínimo 400 gramas, farinha de trigo, gordura
Naga
vegetal hidrogenada; água, e outras substâncias
permitidas.
Biscoito de maisena: diversas formatações,
composição básica farinha de trigo, gordura
vegetal hidrogenada, açúcar e outras
Naga
substâncias permitidas, acondicionado em saco
plástico impermeável, fechado, reembalado em
caixa de papel vedada, com 400 gramas
Biscoito doce c/recheio; sabor morango;
composição básica farinha de trigo, gordura
vegetal hidrogenada; açúcar e outras
Nikito
substâncias permitidas; pacote de plástico
atóxico com no mínimo 130g.
Chá matte; caixa apropriada mínimo 250g.
Real
Creme de leite; embalado em caixa cartonada
mínimo de 200 g, apresentando teor de matéria
Italac
gorda mínima de 25%.
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Valor
Unitário

R$ 9,95

R$ 14,12

R$ 3,50

R$ 3,50

R$ 1,80
R$ 7,85
R$ 3,10
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30

Unid.

120

35

Pct.

90

36

Unid.

140

37

Kg

220

41

Pct.

50

50

Unid.

160

54

Pct.

90

Doce de goiabada; pacote de plástico com
300grs, obtido das partes comestíveis
desintegradas de vegetal com açúcar; contendo
peticina, ajustador de ph; e outros ingredientes
permitidos a sua composição; goiabada;
classificado em simples de goiaba; com
consistência firme para corte; isento de
sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprio.
Farinha de rosca; obtida pela moagem de pães
ou roscas torradas em perfeito estado de
conservação. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricionais, número
do lote, data de validade. O produto deverá
apresentar validade mínima de 05 meses a
partir da data de entrega. Emb. 500 gramas
Farinha de trigo; especial; em pacote de 1kg,
obtida do trigo moído, limpo, de germinado; de
cor branca; isenta de sujidades, parasitos e
larvas; livre de fermentação, mofo e materiais
terrosos.
Feijão carioca; pacote de plástico com 1kg,
novo; constituído de grãos inteiros e sãos; com
teor de umidade máxima de 14%; isento de
material terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espécies.
Fubá de milho; pacote de plástico com 500
gramas, simples, do grão de milho moído; de
cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor
próprio;
com
ausência
de
umidade,
fermentação, ranço; isento de sujidades,
parasitas e larvas.
Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e
óleos vegetais; com adição de condimentos;
substâncias comestíveis e sem corantes; de
consistência cremosa; na cor caramelo claro;
com cheiro e sabor próprios; isento de
sujidades e seus ingredientes de preparo em
perfeito estado de conservação; embalagem
hermeticamente fechado contendo 500 gramas.
Massa alimentícia formato espaguete, pacote
com 500 gramas, seca para macarronada; cor
amarelo; obtida pelo amassamento da farinha
de trigo especial; ovos e demais substâncias
permitidas; isenta de corantes artificiais,
sujidades, parasitas.
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Val

R$ 1,50

Zei

R$ 4,90

Buquê

R$ 3,00

Patureba

R$ 5,25

Sinhá

R$ 1,80

Maria

R$ 3,75

Dona Benta

R$ 2,65
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55

Pct.

90

58

Unid.

200

65

Unid.

260

66

Unid.

100

67

Unid.

180

69

Unid.

250

70

Unid.

250

71

Unid.

250

72

Unid.

250

73

Unid.

250

75

Unid.

150

77

Pct.

80

78

Unid.

80

79

Unid.

60

80

Unid.

60

Massa alimentícia formato parafuso; pacote
com 500 gramas, seca para macarronada; cor
amarelo; obtida pelo amassamento da farinha
de trigo especial; ovos e demais substâncias
permitidas; isenta de corantes artificiais,
sujidades, parasitas.
Milho verde em conserva; simples; grãos
inteiros; imerso em líquido de cobertura;
tamanho e coloração uniformes. Lata 200 gr.
Óleo de soja; frasco com 900 ml, obtido de
espécie vegetal; isento de ranço e substâncias
estranhas.
Palmito inteiro embalagem em vidro com
300g, data de fabricação, prazo de validade,
lote, registro no IBAMA e no Dinal.
Pescado em conserva sardinha; preparados
com pescado fresco, limpo, eviscerado;
apresentação: inteira com espinha; conservado
em óleo comestível; com aspecto cor cheiro e
sabor próprio; isento de ferrugem e danificação
nas embalagens sujidades, parasitas e larvas;
validade
e
fabricação
devidamente
identificadas na lata, pesando 125g.
Preparo em pó para refresco, sabor laranja,
rendimento 1 litro, pacote c/mínimo 20 gramas.
Preparo em pó para refresco, sabor limão:
rendimento 1 litro, pacote c/mínimo 20 gramas.
Preparo em pó para refresco, sabor
maracujá, rendimento 1 litro, pacote c/mínimo
20 gramas.
Preparo em pó para refresco, sabor
morango, rendimento 1 litro, pacote c/mínimo
20 gramas.
Preparo em pó para refresco, sabor uva,
rendimento 1 litro, pacote c/mínimo 20 gramas.
Queijo parmesão ralado; pesando 50g.
Sal refinado iodado; com no mínimo 96,95%
de cloreto de sódio e sais de iodo. Emb. 1 Kg
Seleta de legumes em conserva: embalagem
no mínimo 220 gramas.
Suco néctar de caju 1 litro, Ingredientes:
Suco concentrado de caju, água, açúcar,
acidulante ácido cítrico e aroma natural. Não
contém glúten.
Suco néctar de maracujá 1 litro,
Ingredientes: Suco concentrado de maracujá,
água, açúcar, acidulante ácido cítrico e aroma
natural. Não contém glúten.
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Dona Benta

R$ 2,65

Fugini

R$ 1,85

Vila Velha

R$ 3,80

Imperador

R$ 18,35

Gomes da
Costa

R$ 3,80

Tang

R$ 1,09

Tang

R$ 1,09

Tang

R$ 1,09

Tang

R$ 1,09

Tang

R$ 1,09

Ipanema

R$ 3,19

Marfim

R$ 1,50

Quero

R$ 2,70

Nutri
Néctar

R$ 4,70

Nutri
Néctar

R$ 4,70

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Suco néctar de uva 1 litro, Ingredientes:
Suco concentrado de uva, água, açúcar,
Nutri
81
Unid.
60
R$ 4,70
acidulante ácido cítrico e aroma natural. Não
Néctar
contém glúten.
Vinagre de álcool; frasco plástico de 750ml,
resultante de fermentado acético de álcool
hidratado, água e conservantes ins 224, acidez
83
Unid. 200 4,0%; isento de corantes artificiais, ácidos
Vitália
R$ 1,85
orgânicos e minerais estranhos; livre de
sujidades, material terroso, e detritos de
animais e vegetais.
Itens acima: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. – EPP. CNPJ. 73.110.256/0001-25
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 15 de maio de 2019.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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