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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

26/10/2021
Pregão eletrônico
5/2021 - PE
8/2021

Registro de Preços para a aquisição, eventual e futura, de cestas básicas especiais
destinadas aos Benefícios Eventuais da Assistência Social para atender a demanda de
usuários que necessitam do auxilio eventual de alimentos e tem demandas de doenças
como o diabetes, o câncer e intolerâncias alimentares.

Participante: DELAZERI ATACADISTA EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 CESTA BÁSICA ESPECIAL PEQUENA - DIABETES/CÂNCER
Cesta básica PEQUENA contendo os seguintes itens: feijão preto – 01 kg /
óleo de soja 900 ml / arroz INTEGRAL – 02 kg / ADOÇANTE STÉVIA 2 UN  /
farinha de fubá fina - 01 kg / farinha de trigo INTEGRAL – 03 kg / CACAU em
pó – 400 gr / café em pó – 500 gr / leite em pó – 400 gr / biscoito SALGADO
DE GERGELIM – 800 gr / massa com ovos tipo espaguete INTEGRAL- 01 kg
/ sardinha em óleo 125 gr – 02 latas / extrato/molho de tomate 340 gr – 01
lata / REQUEIJÃO 400 gr – 01 pote / leite UHT integral – 06 caixas de 01 litro
/ 02 sabonete 90 gr / 01 creme dental - 90 gr /sabão em barra – 500 gr /01
sabão em pó 500 gr

200,000 UNIDA 129,00 25.800,00

3 CESTA BÁSICA ESPECIAL PEQUENA - INTOLERÂNCIA A LACTOSE:
Cesta básica PEQUENA contendo os seguintes itens: feijão preto – 01 kg /
óleo de soja 900 ml / arroz parboilizado tipo 1 – 02 kg / açúcar refinado – 02
kg / farinha de fubá fina - 01 kg / farinha de trigo especial – 03 kg / CACAU
EM PÓ – 400 gr / café em pó – 500 gr / leite em pó SEM LACTOSE – 400 gr
/ biscoito doce SEM LACTOSE – 800 gr / massa com ovos tipo espaguete -
01 kg / sardinha em óleo 125 gr – 02 latas / extrato/molho de tomate 340 gr –
01 lata / doce de frutas 400 gr – 01 pote / leite UHT integral SEM LACTOSE–
06 caixas de 01 litro / 02 sabonete 90 gr / 01 creme dental - 90 gr /sabão em
barra – 500 gr /01 sabão em pó 500 gr

200,000 UNIDA 124,00 24.800,00

Total do Participante: 50.600,00

Participante: MUNARI ATACADISTA LTDA

2 CESTA BÁSICA ESPECIAL GRANDE - DIABETES/CÂNCER
Cesta básica GRANDE contendo os seguintes itens: feijão preto – 02 kg /
óleo de soja 900 ml – 02 latas / arroz INTEGRAL – 05 kg / ADOÇANTE
LIQUIDO E FORNO E FOGÃO/ farinha de fubá fina - 02 kg / farinha de trigo
INTEGRAL - 05 kg /FARELO DE AVEIA- 1 kg / CACAU em pó – 800 gr / café
em pó – 01 kg / leite em pó – 02 pacotes 400 gr / biscoito INTEGRAL E
GERGELIM – 800 gr / massa c/ ovos – espaguete INTEGRAL - 02 kg /
sardinha em óleo 125 gr – 05 latas / extrato/molho de tomate 340 gr – 02
latas / REQUEIJÃO 400 gr – 01 pote / leite UHT integral – 12 caixas de 01
litro / 04 sabonete 90 gr /

150,000 UNIDA 270,00 40.500,00
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02 creme dental - 90 gr / sabão em barra – 500 gr / 02 sabão em pó 500 gr

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

4 CESTA BÁSICA ESPECIAL GRANDE - INTOLERÂNCIA A LACTOSE:
Cesta básica GRANDE contendo os seguintes itens: feijão preto – 02 kg /
óleo de soja 900 ml – 02 latas / arroz parboilizado tipo 1 – 05 kg / açúcar
refinado – 05 kg / farinha de fubá fina - 02 kg / farinha de trigo especial - 05
kg / farinha de trigo especial - 02 kg / CACAU EM PÓ – 800 gr / café em pó –
01 kg / leite em pó SEM LACTOSE – 02 pacotes 400 gr / biscoito doce SEM
LACTOSE – 800 gr / massa c/ ovos - espaguete - 02 kg / sardinha em óleo
125 gr – 05 latas / extrato/molho de tomate 340 gr – 02 latas / doce de frutas
400 gr – 01 pote / leite UHT integral SEM LACTOSE– 12 caixas de 01 litro /
04 sabonete 90 gr / 02 creme dental - 90 gr / sabão em barra – 500 gr / 02
sabão em pó 500 gr

150,000 UNIDA 279,00 41.850,00

Total do Participante: 82.350,00

Total Geral: 132.950,00

Assinatura do Responsável

26 de Outubro de 2021Joaçaba,


