MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Processo n° 12.487/2020
Pregão Eletrônico nº 49/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Na qualidade de Autoridade Competente por delegação prevista no Decreto Municipal 1.245/2020 e
fundamentada nos elementos constantes dos autos da licitação acima e acolhendo o julgamento do
Pregoeiro, HOMOLOGO os atos do procedimento licitatório, conforme discriminado a seguir,
deixa de homologar os itens 09, 10, 14, 18, 19, 23, 39 e 48 em virtude das ofertas ficarem acima da
média de mercado, sendo declarados como fracassados, e o item 53 em virtude da não apresentação
de propostas válidas, sendo declarado como deserto.
Valor
Valor
Item Unid. Qtd.
Objeto
Marca
Unitário
Total
01
Kg
126 Carne bovina acém (moída) - kg
Estrela
R$ 23,99 R$ 3.022,74
05
Kg
126 Frango - Filé de peito - kg
Aurora
R$ 11,99 R$ 1.510,74
07 Frs. 360 Achocolatado 200ml
Mocoquinha R$ 2,60
R$ 936,00
Achocolatado pct 400 gramas, obtido
pela mistura de cacau em pó solúvel,
leite, açúcar, malto dextrina, minerais,
vitaminas,
aromatizantes,
08 Pct. 108
Mucky
R$ 4,53
R$ 489,24
emulsificantes, lecitina de soja;
constituido de pó fino e homogêneo,
isento de soja ou farinha, sujidades e
materiais estranhos.
Água sanitária; frasco 2 litros, solução
aquosa, a base de hipoclorito de sódio
ou cálcio; teor de cloro ativo 2%pp a
2,5pp; registro e laudo analítico do
fabricante;
acondicionada
em
bombona; rotulagem contendo: marca,
11 Frs.
18
Triex
R$ 4,72
R$ 84,96
nome do fabricante e fantasia, cnpj, email; telefone do sac (serviço de
atendimento ao consumidor), n° do
lote, data da fabricação, peso;
composição, técnico responsável;
prazo de validade.
12 Frs.
36 Amaciante, frasco 2 litros
Urca
R$ 5,63
R$ 202,68
Amendoim cru com pele; pacote
plástico 500g, constituído de grãos
13 Pct.
54 inteiros, sãos, limpos e de primeira Rumer
R$ 14,49 R$ 782,46
qualidade; sem fermentação e mofo;
isento de sujidades, parasitas e larvas.
15 Lata 126 Atum sólido em óleo, 170gr
Coqueiro
R$ 7,64
R$ 962,64
Azeitona verde sem caroço 16 Unid. 54
Disa
R$ 4,94
R$ 266,76
embalagem com no mínimo 80g
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17

Pct.

20

Unid.

21 Caixa
22 Emb.
24

Frs.

25

Frs.

26

Unid.

27

Pct.

28

Pct.

29

Pct.

Biscoito doce c/recheio; sabores
360 diversos; pacote de plástico com no Zabetti
mínimo 140g
Café em pó tradicional; embalagem
com 500g, torrado e moído,
constituido de café tipo 8 na cob
classificação oficial brasileira; com
36 embalagem almofada ou atmosfera Tradição
inerte (sem vácuo); rotulagem
impressa no pacote não sendo tolerada
a presença de etiqueta auto adesiva
com a descrição do produto.
18 Chá matte; caixa apropriada 250g.
Siamar
72 Creme de leite - embalagem 200g
Aurora
Desinfetante bactericida; líquido;
frasco 2 litros; princípio ativo contra
72
Polilux
bactérias; desinfecção doméstica geral;
limpa e desinfeta
Detergente líquido; frasco 500ml,
princípio ativo linear alquil benzeno
sulfonato de sódio, teor mínimo de
6%; composição básica tensoativos:
aniônicos, não iônicos, coadjuvante;
72 preservantes, sequestrante, espessante, Suprema
fragâncias e outras substâncias
químicas permitidas; valor do ph entre
6,0 e 8,0,solução a 1% p/p;
composição aromática; acondicionado
em frasco plástico.
Ervilha
verde
em
conserva;
embalagem de 200 g, simples; inteira;
72
Quero
imersa em líquido; tamanho e
coloração uniformes.
Farinha de mandioca ligeiramente
72 torrada; pct. 500g, seca, fina; escura; Siamar
isenta de sujidades, parasitos e larvas.
Farinha de milho; simples, pacote
plástico contendo 500 gramas; do grão
72 de milho moído; na cor amarela; com
Ideal
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio;
isenta de sujidades, parasitas e larvas.
Farinha de trigo especial; pacote 1kg,
100% farinha de trigo especial para
72 consumo, obtido através da moagem Cocamar
de trigo e enriquecida com ferro e
acido fólico; Valor energético 176kcal
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R$ 1,75

R$ 630,00

R$ 8,03

R$ 289,08

R$ 7,10
R$ 3,26

R$ 127,80
R$ 234,72

R$ 4,99

R$ 359,28

R$ 1,58

R$ 113,76

R$ 2,71

R$ 195,12

R$ 3,48

R$ 250,56

R$ 3,44

R$ 247,68

R$ 4,06

R$ 292,32
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30

Pct.

31

Unid.

32

Pct.

33

Emb.

34

Pct.

35

Pct.

36

Unid.

37

Emb.

38

Litro

40

Pct.

= 737kJ 9; Carboidratos 38g; Proteinas
5,0g; Gorduras totais 0,7g; Gorduras
saturadas 0; Gorduras trans 0; Ferro
2,1 mg; Acido fólico 75mg; Fibra
alimentar 1,4g; Sódio 0; obtida do
trigo moído, limpo, desgerminado; de
cor branca; isenta de sujidades,
parasitos
e
larvas;
livre
de
fermentação, mofo e materiais
terrosos.
Feijão carioca pct. 1kg, novo;
constituído de grãos inteiros e sãos;
126 teor de umidade máxima de 14%; Genial
isento material terroso, sujidades e
mistura e outras variedades e espécies.
Fermento químico em pó 100 g,
composto de Amido de Milho
Geneticamente Modificado, Fosfato
18
Siamar
Monocálcico, Bicarbonato de Sódio e
Carbonato de Cálcio. Não contem
glutem.
Fubá de milho; pacote c/500 gramas,
simples, do grão de milho moído; de
cor amarela; com aspecto cor, cheiro e
36
Sinhá
sabor próprios; com ausência de
umidade, fermentação, ranço; isento de
sujidades, parasitas e larvas.
Gelatina em pó embalagem c/ no
360
Only Foods
mínimo 25g
Guardanapo de papel medida 23x20
54
Mili
cm; pacote com 50 unidades.
06 Lã de aço; pct. plástico c/8 unidades.
Qui Lustro
Leite condensado; embalagem 395
gramas, composto de leite integral,
36 açúcar e lactose (tradicional); de Aurora
consistência cremosa e textura
homogênea.
Leite em pó integral - não adoçado 90
Dank
embalagem com no mínimo 1kg.
Leite uht/uat integral; 1 litro, teor de
matéria gorda mínimo de 3%;
180
Mococa
embalado em caixa cartonada e
aluminizada.
Massa alimentícia formato espaguete,
72 pacote com 500 gramas, seca para Da Mamma
macarronada; cor amarelo; obtida pelo
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R$ 8,91

R$ 1.122,66

R$ 2,59

R$ 46,62

R$ 2,18

R$ 78,48

R$ 1,14

R$ 410,40

R$ 1,81

R$ 97,74

R$ 1,68

R$ 10,08

R$ 5,08

R$ 182,88

R$ 25,95

R$ 2.335,50

R$ 4,14

R$ 745,20

R$ 3,02

R$ 217,44
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41

Pct.

42

Unid.

43

Pct.

44

Pct.

45

Unid.

46 Caixa

amassamento da farinha de trigo
especial; ovos e demais substâncias
permitidas;
isenta
de
corantes
artificiais, sujidades, parasitas.
Massa alimentícia formato parafuso;
pacote com 500 gramas, seca para
macarronada; cor amarelo; obtida pelo
72 amassamento da farinha de trigo Da Mamma
especial; ovos e demais substâncias
permitidas;
isenta
de
corantes
artificiais, sujidades, parasitas.
Milho verde em conserva; embalagem
200 gramas, simples; grãos inteiros;
36
Quero
imerso em líquido de cobertura;
tamanho e coloração uniformes.
Milho de canjica branca; 500 gr, de
primeira
qualidade,
beneficiado,
36 polido, limpo; isento de sujidades, Kinino
parasitas e larvas; admitindo umidade
máxima de 14% por peso.
Milho de pipoca; 500g, de primeira
qualidade, beneficiado, polido, limpo;
180
Siamar
isento de sujidades, parasitas e larvas;
umidade máxima de 14% por peso.
Mistura p/ preparo de bolo; diversos
sabores; pesando no mínimo 400
gramas, constituído de farinha de trigo,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada;
amido de milho, cacau, sal; podendo
ser acrescido de fermentos químicos;
180 não admitindo adição de sojas e seus Renata
derivados; deverá ser de fácil preparo
pela adição de água e cozimento
rápido; com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios; isento de sujidades,
parasitos e larvas; acondicionado em
saco de polietileno atóxico.
Mistura p/ preparo de maria-mole
sabor de coco; caixinha com 50
gramas, constituído de: gelatina; água
e açúcar; sem gluten; apresentação em
180
Dr. Otker
pó; com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; isento de sujidades, parasitas
e larvas; embalado em material
resistente, vedada hermeticamente.
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R$ 3,04

R$ 218,88

R$ 2,75

R$ 99,00

R$ 2,98

R$ 107,28

R$ 3,14

R$ 565,20

R$ 4,07

R$ 732,60

R$ 2,49

R$ 448,20
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Molho
de tomate concentrado
embalagem 340g, produto resultante
da concentração da polpa de tomate
por processo tecnológico; preparado
47 Unid. 180
Fugini
R$ 2,77
R$ 498,60
com frutos maduros selecionados sem
pele, sem sementes e corantes
artificiais; isento de sujidades e
fermentação.
Papel higiênico - folha dupla pcte com
49 Pct. 180
Qualite
R$ 4,66
R$ 838,80
4 unidades
Pescado em conserva sardinha; lata
125g, preparados com pescado fresco,
limpo, viscerado; apresentação: inteira
com espinha; conservado em óleo
50 Lata 180 comestível; com aspecto cor cheiro e Coqueiro
R$ 3,84
R$ 691,20
sabor próprio; isento de ferrugem e
danificação nas embalagens sujidades,
parasitos e larvas; validade e
fabricação identificada na lata.
51
Kg
06 Presunto - kg
Santa Rosa R$ 24,73 R$ 148,38
52
Kg
06 Queijo mussarela - kg
Big
R$ 36,94 R$ 221,64
Sal refinado iodado; pesando 1Kg,
54 Pct.
06 com no mínimo 96,95% de cloreto de Marfim
R$ 2,05
R$ 12,30
sódio e sais de iodo.
Vinagre de álcool; frasco plástico de
750ml, resultante de fermentado
acético de álcool hidratado, água e
conservantes ins 224, acidez 4,0%;
55 Frs.
54
Fortaleza
R$ 2,44
R$ 131,76
isento de corantes artificiais, ácidos
orgânicos e minerais estranhos; livre
de sujidades, material terroso, e
detritos de animais e vegetais.
VALOR TOTAL
R$ 20.959,38
Itens acima: T SALE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA. – EPP.
CNPJ. 38.049.546/0001-00
Porto Ferreira, 19 de outubro de 2020.

Roberto Antônio Diniz
Autoridade Competente
(em exercício)
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