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Constitui objeto da presente licitação REGISTRO DE PREÇO PARA A SELEÇÃO DE
PROPOSTAS, VISANDO EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PRONTOS, BEM COMO LANCHES, FRUTAS, SUCOS PARA
CONSUMO A SEREM SERVIDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO
MUNICIPAL DA SAÚDE,  CONFORME QUANTIDADES E VARIEDADES
SOLICITADAS, de acordo com as especificações técnicas, itens, e quantitativos
constantes em seus anexos, parte integrante neste ato convocatório.

35/2022

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

9/2022 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Adjudicação: 21/09/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

COMERCIAL SPIES LTDA

R$ 257,0010,000 25,70001 - Lasanha de carne moída – prato pronto contendo produto de origem
animal (carne bovina moída) combinado com outros ingredientes
característicos da preparação: massa de lasanha, queijo mussarela,
presunto, milho verde, molho de tomate e molho branco. O produto
poderá conter outros ingredientes desde que sejam condizentes com o
objeto. Deverá ser elaborado de acordo com o regulamento técnico sobre
as condições higiênico sanitárias e as boas práticas de fabricação para
estabelecimentos produtores de alimentos. Embalagem de 1Kg. - Marca:
SPIES

UN

R$ 210,0010,000 21,00003 - Lasanha de brócolis – prato pronto contendo produto de origem
vegetal (brócolis) combinado com outros ingredientes característicos da
preparação: massa de lasanha, queijo mussarela e molho branco. O
produto poderá conter outros ingredientes desde que sejam condizentes
com o objeto. Deverá ser elaborado de acordo com o regulamento técnico
sobre as condições higiênico sanitárias e as boas práticas de fabricação
para estabelecimentos produtores de alimentos. Embalagem de 1Kg. -
Marca: SPIES

UN

R$ 2.788,00200,000 13,94006 - Suco Natural de fruta da época – suco natural de fruta da época sem
adição de açúcar ou suco de polpa de fruta sem adição de açúcar. Suco:
bebida não fermentada obtida da fruta madura e sã ou parte do vegetal
de origem por processamento tecnológico adequado, submetida a
tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o
momento do consumo. - Marca: SPIES

LT

R$ 349,3070,000 4,99007 - Banana prata de boa qualidade - Banana prata boa qualidade, em
grau adequado de maturação, de coloração amarelo vivo, livre de danos
de qualquer natureza. - Marca: CANTU

KG
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R$ 374,5050,000 7,490011 - Maçã fuji boa qualidade - Marca:  CANTU KG

R$ 359,4030,000 11,980012 - Mamão de boa qualidade. - Marca: CANTU KG

R$ 284,7030,000 9,490013 - Manga boa qualidade - Marca: CANTU KG

R$ 299,4030,000 9,980014 - Melão de boa qualidade. De cor amarelo vivo. - Marca: CANTU KG

PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA

R$ 1.475,00500,000 2,95004 - Mini sanduíche natural com pão de trigo integral (frango desfiado) – 2
fatias de pão de trigo integral tipo pão de forma (sendo o primeiro
ingrediente do pão de trigo integral a farinha de trigo integral), creme de
ricota ou requeijão, peito de frango desfiado, alface, cenoura in natura
ralada. Sanduíche natural cortado em duas partes no sentido diagonal do
pão. Embalagem: cada diagonal (unidade) embalado em papel filme PVC
- Marca:

UN

R$ 3.298,50150,000 21,99008 - Bolo simples de diversos sabores laranja, chocolate, manteiga,
formigueiro ou outro, com cobertura. Bolo contendo 3 kg. - Marca:

KG

R$ 1.609,3070,000 22,990015 - Bolo salgado tipo EMPADÃO de diversos sabores, com temperos
frescos.  Recheado com peito de frango desfiado ou carne moída ou
brócolis, refogado com tomate, cebola, milho e ervilha. Tamanho de 1 kg.
- Marca:

KG

R$ 959,6040,000 23,990016 - Grostoli (calça virada frita com  açucar polvilhado) - Marca: KG

R$ 457,5050,000 9,150017 - Cuca alemã recheada de sabores diversos ou sem recheio- conforme
solicitado (framboesa, uva, limão, chocolate, goiabada doce de leite, entre
outros). Sabor, aroma e cor característicos da preparação. Produto
íntegro e isento de sujidades. Embalado em saco plástico, contendo rótulo
que informe: a data de fabricação, data de validade e informações
nutricionais. Será considerada imprópria e recusada a embalagem
defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou
deterioração. Cada unidade deve conter no mínimo 500g. - Marca:

UN

SIRLEY EIDT 89959728900

R$ 251,5010,000 25,15002 - Lasanha de frango – prato pronto contendo produto de origem animal
(frango desfiado) combinado com outros ingredientes característicos da
preparação: massa de lasanha, queijo mussarela, milho verde e molho
branco. O produto poderá conter outros ingredientes desde que sejam
condizentes com o objeto. Deverá ser elaborado de acordo com o
regulamento técnico sobre as condições higiênico sanitárias e as boas
práticas de fabricação para estabelecimentos produtores de alimentos.
Embalagem de 1Kg. - Marca: CASA SIRLEY

UN

R$ 1.480,00500,000 2,96005 - Mini sanduíche natural com pão de trigo integral (carne moída) - 2
fatias de pão de trigo integral tipo pão de forma (sendo o primeiro
ingrediente do pão de trigo integral a farinha de trigo integral), creme de
ricota ou requeijão, carne moída (refogada com temperos naturais, tomate
e cebola), alface, tomate em rodelas. Sanduíche natural cortado em duas
partes no sentido diagonal do pão. Embalagem: cada diagonal (unidade)
embalado em papel filme PVC. - Marca: CASA SIRLEY

UN

R$ 935,00500,000 1,87009 - Pastel assado recheado com frango desfiado – pastel de massa de
pão assado recheado com peito de frango desfiado refogado com tomate,
cebola, milho e ervilha. Tamanho pequeno (aproximadamente 50g a
unidade). - Marca: CASA SIRLEY

UN

R$ 965,00500,000 1,930010 - Pastel assado recheado com carne moída – pastel de massa de pão
assado recheado com carne moída refogada com tomate, cebola, milho e
ervilha. Tamanho pequeno (aproximadamente 50g a unidade). - Marca:
CASA SIRLEY

UN
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R$ 16.353,70Total geral:
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