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 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO
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Processo Administrativo:
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Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  3/2016 - DL

10/2016

10/2016

04/03/2016

Folha:  1/3

       O(a)  Prefeito Municipal,   VILMAR SABINO DA SILVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

COOP. DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BOM JESUS -COOPER     (3006)

1   ALFACE, crespa, lisa ou americana, bem formada e crescida. UNI 400,00  0,0000 3,63    1.452,00

2   ALHO, selecionado, de primeira qualidade, tamanho médio, e kg 3,00  0,0000 29,00    87,00

3  BATATA DOCE, selecionada, de primeira qualidade, tamanho
médio, lavada, sem brotação, cor uniforme e sem danos
mecânicos.

kg 200,00  0,0000 4,19    838,00

4  BETERRABA, selecionada, de primeira qualidade, tamanho
médio, lavada, sem brotação, cor uniforme e sem danos
mecânicos.

kg 100,00  0,0000 3,99    399,00

5  BERGAMOTA, selecionada, de primeira qualidade, tamanho
médio, em processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e
físicos.

kg 200,00  0,0000 3,80    760,00

6  CENOURA,  selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio,
em processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.

kg 80,00  0,0000 4,16    332,80

7  CHUCHU,  selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio,
em processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos.

kg 120,00  0,0000 3,00    360,00

8  FEIJÃO PRETO, tipo 1 deve possuir data de fabricação e
validade. A embalagem deve estar de acordo com a legislação
vigente. Acondicionado em embalagem de 1 kg.

kg 50,00  0,0000 4,29    214,50

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

10/2016

3/2016-DL

Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

08/04/2016
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, durante o período de abril à dezembro 
de 2016.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 
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COOP. DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BOM JESUS -COOPER     (3006)

9  MANDIOCA, sem casca, raiz carnuda e grossa, in natura, limpa,
escovada e acondicionada de forma a evitar danos físicos,
mecânicos e biológicos. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e
corpos estranhos aderidos à casca e de primeira qualidade.

kg 250,00  0,0000 5,59    1.397,50

10 MILHO VERDE EM ESPIGA - a embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente.

kg 250,00  0,0000 5,66    1.415,00

11  LARANJA, selecionada, de primeira qualidade, tamanho médio,
em processo de amadurecimento, sem danos mecânicos e físicos

kg 250,00  0,0000 3,33    832,50

12  PIPOCA, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração
uniformes, firme, intacta, isenta de material terroso, sem parasitas
ou larvas.

kg 50,00  0,0000 4,66    233,00

13  REPOLHO BRANCO, hortaliça de folhas enoveladas, tamanho
grande, com características íntegras e de primeira qualidade;
fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da
espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.

kg 200,00  0,0000 3,16    632,00

14  TEMPEIRO VERDE, maço contendo cebolinha e salsinha, folhas
íntegras, frescas, coloração uniforme, bem desenvolvidas, salsinha
com talos. Maços com aproximadamente 300 g, sem as raízes.

MAÇ 60,00  0,0000 3,48    208,80

15 BOLO SIMPLES, deve ser preparado com matérias-primas sãs,
limpas, em perfeito estado de conservação e de acordo com as
Boas Práticas de Fabricação. Deve se apresentar sem indícios de
fermentação e em perfeito estado de conservação. Não deverá
possuir recheio nem cobertura. Embalagem plástica, descartável
bem fechada. No rótulo impresso deve constar no mínimo: data de
fabricação, data de validade, ingredientes e procedência.

kg 150,00  0,0000 12,00    1.800,00

16 CUCA SEM RECHEIO, deve ser preparado com matérias-primas
sãs, limpas, em perfeito estado de conservação e de acordo com
as Boas Práticas de Fabricação. Deve se apresentar sem indícios
de fermentação e em perfeito estado de conservação. Não deverá
possuir recheio. Embalagem plástica, descartável bem fechada. No
rótulo impresso deve constar no mínimo: data de fabricação, data
de validade, ingredientes, procedência.

kg 170,00  0,0000 8,63    1.467,10

17 BROA DE MILHO, O pão do tipo caseiro de milho deve ser fresco,
fabricado com matérias-primas de primeira qualidade,
respeitando-se as Boas Práticas de Fabricação, podendo ser do
tipo trigo.  Embalagem plástica transparente, íntegra, descartável,
atóxica, corretamente fechada. No rótulo deve conter data de
fabricação, data de validade, procedência, ingredientes e
informação nutricional.

kg 130,00  0,0000 10,10    1.313,00

18  MACARRÃO CASEIRO, produto obtido, exclusivamente, a partir
de farinha de trigo comum e ou sêmola/semolina de trigo e ou
farinha de trigo. Deve ser fabricado com matérias-primas de
primeira qualidade, respeitando-se as boas práticas de fabricação.
No rótulo deve conter data de fabricação, data de validade,
procedência, ingredientes e informação nutricional.

kg 150,00  0,0000 8,63    1.294,50
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Vilmar Sabino da Silva - Prefeito Municipal
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COOP. DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BOM JESUS -COOPER     (3006)

19  PÃO CASEIRO, O pão do tipo caseiro deve ser fresco, fabricado
com matérias-primas de primeira qualidade, respeitando-se as
Boas Práticas de Fabricação. Embalagem plástica transparente,
íntegra, descartável, atóxica, corretamente fechada. No rótulo deve
conter data de fabricação, data de validade, procedência,
ingredientes e informação nutricional.

kg 200,00  0,0000 9,50    1.900,00

Total do Fornecedor: 16.936,70

Total Geral: 16.936,70

Bom Jesus,   8   de  Abril   de   2016. ----------------------------------------------------------------------
Vilmar Sabino da Silva - Prefeito Municipal


