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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:

28/04/2022
Outras Modalidades
1/2022 - OU
34/2022

O objeto da presente Chamada Pública é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR/PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios no anexo I do
edital.

Participante: CLAUDETE CORREA FELISBINO

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 ABOBRINHA, ITALIANA de 1ª qualidade, fresca, bem formada. Livre de
amassados. Tamanho pequeno, aproximadamente 15 cm, cor verde
característica.

50,000 KG 5,82 291,00

2 ABOBORA CABOTIÁ. Características: Alimento de tamanho médio,
coloração uniforme e característica, fresco, compacto e firme, isento de
lesões físicas ou mecânicas, sinais de deterioração e sujidades.

0,000 KG 5,06 0,00

3 AÇUCAR MASCAVO: Alimento com autorização e fiscalização dos órgãos
competentes, coloração uniforme, isenta de sujeiras, material terroso ou
substâncias estranhas ao produto. Acondicionado em embalagens com 1kg.

0,000 KG 13,84 0,00

4 BATATA DOCE. Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração
característica, compacto, firme, fresco, sem lesões mecânicas e físicas, sem
sinais de deterioração ou de brotação.

0,000 KG 5,45 0,00

5 BANANA Climatizada de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem
física ou mecânica, (rachaduras, cortes), unidade média com
aproximadamente 180g, em cerca de 70% de maturação.

0,000 KG 4,51 0,00

6 ALFACE. Características:  Alimento sem lesões de origem físicas, mecânica
ou partes em deterioração natural, folhas integras, com cor característica e
uniforme, tamanho médio, fresco.  Acondicionados individualmente em
embalagens plásticas.

200,000 UND 3,99 798,00

7 BERGAMOTA, PONKANS Alimento de tamanho médio e uniforme,
coloração característica, fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos
de lesões físicas, mecânicas ou de transporte, compacta e íntegra.

180,000 KG 6,39 1.150,20

8 BETERRABA: Alimento com tamanho uniforme, coloração característica,
fresca, compacta e firme, sem sinais de brotação, sem danos físicos ou
mecânicos, livre de sujidades e insetos.

0,000 KG 7,66 0,00

9 BOLACHA CASEIRA. Características: Alimento a base de farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, de cor marrom clara, em formato
retangular, com no máximo 10 cm de comprimento, sem sinais de partes
queimadas ou cruas. Embalagem: Acondicionada

0,000 KG 19,90 0,00
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em embalagens transparente, fechada, rotulada com data de fabricação e
prazo de validade, bem como as informações nutricionais do produto.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

10 BRÓCOLIS. Características: Alimento de tamanho médio e uniforme,
coloração verde característica, fresco, livre de sinais de deterioração, sem
danos de lesões físicas, mecânicas ou de transporte, compacto e íntegro.
Embalado individualmente.

0,000 KG 13,49 0,00

11 CENOURA. de primeira qualidade, não sendo tolerada a presença de raízes
com os seguintes defeitos: podridão seca e/ou úmida, raiz murcha, ombro
verde ou arroxeado, lenhosa, injúrias por pragas ou doenças, rachada, dano
mecânico e deformação. Tamanho médio. Embalagem: única, plástica de
polietileno transparente ou caixa vazada limpa

0,000 KG 12,28 0,00

12 CARNE BOVINA MOIDA. Carne moída a partir de cortes de patinho, acém
ou paleta de carne bovina, de primeira qualidade, inspecionada e liberada
pelo órgão competente, cor vermelha cereja, firme, macia e com odor
agradável e característico, sem osso, congelada. Embalagem contendo
externamente data de fabricação e de validade, informações de procedência,
selo dos órgãos competentes e informações nutricionais. Embalagem
plástica contendo 1 kg.

0,000 KG 36,50 0,00

13 CARNE DE FRANGO, TIPO COXA E SOBRE COXA. Carne de primeira
qualidade, sem dorso, com pele, não temperada, congelada. Embalagem
contendo externamente data de fabricação e de validade, informações de
procedência, selo dos órgãos competentes e informações nutricionais.
Embalagem plástica contendo 1 kg.

0,000 KG 13,42 0,00

14 COUVE-FLOR,  Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração branca
característica, fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos de lesões
físicas, mecânicas ou de transporte, compacto e íntegro. Embalado
individualmente.

0,000 KG 12,36 0,00

15 CHUCHU Alimento de tamanho médio e uniforme, compacto e firme, sem
lesões de físicas ou mecânicas, perfurações ou cortes, sem partes
apodrecidas, tamanho e coloração uniforme e característica, isenta de
sujidades e parasitas.

0,000 KG 7,49 0,00

16 FEIJÃO PRETO: Alimento em grãos, secos, íntegros, isentos de parasitas
e/ou grãos com sinais de deterioração pelos mesmos, coloração preta
uniforme e característica, sem sujeiras ou materiais terrosos. Embalados em
pacotes plásticos de 1 kg

0,000 KG 8,12 0,00

17 GELÉIA DE FRUTA, SABORES DIVERSOS. Características:100% natural
sem conservantes produtos oriundo do cozimento da polpa de fruta com
açúcar, de primeira qualidade. Embalagem de 750g. A embalagem deve ser
de vidro com vedação a vácuo, estar intacta e deve constar: data de
fabricação, prazo de validade, ingredientes, informações nutricionais e peso.

0,000 UND 17,43 0,00

18 LARANJA. Características:Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração
característica, fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos de lesões
físicas, mecânicas ou de transporte, compacta e íntegra.

0,000 UND 8,19 0,00

19 MASSA CASEIRA (MACARRÃO E ESPAGUETE).  Características:  alimento
a base de farinha de trigo e ovos, podendo conter óleo vegetal e sal.
Congelado, livre de sujidades. A embalagem deve conter informações
nutricionais, data de fabricação e validade, e lista de ingredientes.
Acondicionado em embalagem plástica, com 1 kg.

0,000 KG 15,79 0,00

20 MANDIOCA DESCASCADA.Características:  Alimento em raízes, sem
casca, livre de sujidades, material terroso e parasitas, de tamanho uniforme,
em pedaços com comprimento de cerca de 15 cm, compacto, firme, sem
partes apodrecidas ou com lesões físicas, mecânicas ou de transporte,
textura macia após o cozimento. Embalada em embalagens plásticas bem
vedadas, contendoinformações do produtor, data de processamento e de
validade, em pacotes de 1 kg.

0,000 KG 7,24 0,00

21 MANDIOCA COM CASCA Características:  Alimento em raízes, com casca,
livre de sujidades, material terroso e parasita, de tamanho uniforme, com
comprimento de cerca de 50 cm, compacto, firme,

0,000 KG 5,82 0,00
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sem partes apodrecidas ou com lesões físicas, mecânicas ou de transporte,
textura macia após o cozimento.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

22 MELADO DE CANA, LÍQUIDO. Características:  alimento derivado da cana
de açúcar, líquido, puro, não açucarado, livre de impurezas. Produzido em
local específico e exclusivo para este fim, com autorização dos órgãos
responsáveis. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, ingredientes, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro.
Embalagem tipo pote plástico, com 500g a 1000g.

0,000 KG 21,89 0,00

23 MILHO VERDE EM ESPIGA.  Alimento em espigas de tamanho médio e
uniforme, com casca, com grãos íntegros, com tamanho e cor característica,
no pico de maturação, que proporcione grãos macios após o cozimento.

500,000 UND 1,74 870,00

24 MORANGO. Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração externa e
interna de cor vermelha, sem sinais de deterioração, sem danos de lesões
físicas, mecânicas ou de transporte, compacto, íntegro, fresco, no pico de
maturação, textura macia. Devem estar acondicionados em embalagens
plásticas apropriadas para a fruta, contendo 500 g.

0,000 KG 32,16 0,00

25 OVOS DE GALINHA. Características:  Alimento de origem animal, íntegros,
frescos, livres de sujidades, acondicionados em embalagens próprias, com
12 unidades.

0,000 DUZIA 9,29 0,00

26 RAPADURA. Características:  Alimento derivado de cana de açúcar, com
amendoim, produzido em local autorizado pelos órgãos competentes, com
amendoim de qualidade, coloração e textura uniformes, livre de sujidades e
impurezas, em tamanho uniforme de até 80 g por unidade. Acondicionado
em embalagem plástica com informações de identificação e procedência,
ingredientes, informação nutricional, data de validade, quantidade do produto
e número do registro.

0,000 KG 15,99 0,00

27 REPOLHO. Características: de primeira qualidade. As cabeças devem ser
firmes, compactas e sem rachaduras e com folhas lisas ou crespas de cor
verde, livres de manchas escuras e de perfurações. Tamanho médio.
Embalagem: única, plástica de polietileno transparente ou caixas vazadas
limpas.

67,000 KG 7,99 535,33

28 SUCO DE UVA.Características:  natural, integral, sem adição de açúcar e
conservantes. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, ingredientes, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro.  Frascos
de vidro contendo 1,5 l.

0,000 UND 16,46 0,00

29 TEMPERO VERDE (CEBOLINHA E SALSINHA) Características Gerais:
Sabor, cor e tamanho característico. Livre de pragas. Produto íntegro.
Produto fornecido in natura. O fornecimento ocorrerá somente no período da
safra do mesmo.

37,000 MAÇO 4,46 165,02

30 TOMATE. Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração vermelha
característica, suculento, fresco, livre de sinais de deterioração ou da ação
de parasitas, sem danos de lesões físicas, mecânicas ou de transporte,
compacta e íntegra, isento de sujidades, material terroso e parasitas, no pico
de maturação.

0,000 KG 11,93 0,00

31 VAGEM. Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração característica,
suculento, fresco, livre de sinais de deterioração ou da ação de parasitas,
sem danos de lesões físicas, mecânicas ou de transporte, compacto e
íntegro, isento de sujidades, material terroso e parasitas, no pico de
maturação. Embalado em pacotes plásticos, contendo 1 kg.

0,000 KG 7,94 0,00

32 VINAGRE DE VINHO TINTO COLONIAL obtido exclusivamente a partir da
fermentação do vinho, A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, ingredientes, informação nutricional, número
do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro.
Frascos de vidro contendo 1,5 l.

0,000 UND 11,49 0,00

Total do Participante: 3.809,55

Participante: COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 ABOBRINHA, ITALIANA de 1ª qualidade, fresca, bem formada. Livre de
amassados. Tamanho pequeno, aproximadamente 15 cm, cor verde
característica.

70,000 KG 5,82 407,40

2 ABOBORA CABOTIÁ. Características: Alimento de tamanho médio,
coloração uniforme e característica, fresco, compacto e firme, isento de
lesões físicas ou mecânicas, sinais de deterioração e sujidades.

50,000 KG 5,06 253,00

3 AÇUCAR MASCAVO: Alimento com autorização e fiscalização dos órgãos
competentes, coloração uniforme, isenta de sujeiras, material terroso ou
substâncias estranhas ao produto. Acondicionado em embalagens com 1kg.

0,000 KG 13,84 0,00

4 BATATA DOCE. Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração
característica, compacto, firme, fresco, sem lesões mecânicas e físicas, sem
sinais de deterioração ou de brotação.

100,000 KG 5,45 545,00

5 BANANA Climatizada de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem
física ou mecânica, (rachaduras, cortes), unidade média com
aproximadamente 180g, em cerca de 70% de maturação.

0,000 KG 4,51 0,00

6 ALFACE. Características:  Alimento sem lesões de origem físicas, mecânica
ou partes em deterioração natural, folhas integras, com cor característica e
uniforme, tamanho médio, fresco.  Acondicionados individualmente em
embalagens plásticas.

0,000 UND 3,99 0,00

7 BERGAMOTA, PONKANS Alimento de tamanho médio e uniforme,
coloração característica, fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos
de lesões físicas, mecânicas ou de transporte, compacta e íntegra.

0,000 KG 6,39 0,00

8 BETERRABA: Alimento com tamanho uniforme, coloração característica,
fresca, compacta e firme, sem sinais de brotação, sem danos físicos ou
mecânicos, livre de sujidades e insetos.

0,000 KG 7,66 0,00

9 BOLACHA CASEIRA. Características: Alimento a base de farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, de cor marrom clara, em formato
retangular, com no máximo 10 cm de comprimento, sem sinais de partes
queimadas ou cruas. Embalagem: Acondicionada em embalagens
transparente, fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de validade,
bem como as informações nutricionais do produto.

0,000 KG 19,90 0,00

10 BRÓCOLIS. Características: Alimento de tamanho médio e uniforme,
coloração verde característica, fresco, livre de sinais de deterioração, sem
danos de lesões físicas, mecânicas ou de transporte, compacto e íntegro.
Embalado individualmente.

0,000 KG 13,49 0,00

11 CENOURA. de primeira qualidade, não sendo tolerada a presença de raízes
com os seguintes defeitos: podridão seca e/ou úmida, raiz murcha, ombro
verde ou arroxeado, lenhosa, injúrias por pragas ou doenças, rachada, dano
mecânico e deformação. Tamanho médio. Embalagem: única, plástica de
polietileno transparente ou caixa vazada limpa

0,000 KG 12,28 0,00

12 CARNE BOVINA MOIDA. Carne moída a partir de cortes de patinho, acém
ou paleta de carne bovina, de primeira qualidade, inspecionada e liberada
pelo órgão competente, cor vermelha cereja, firme, macia e com odor
agradável e característico, sem osso, congelada. Embalagem contendo
externamente data de fabricação e de validade, informações de procedência,
selo dos órgãos competentes e informações nutricionais. Embalagem
plástica contendo 1 kg.

500,000 KG 36,50 18.250,00

13 CARNE DE FRANGO, TIPO COXA E SOBRE COXA. Carne de primeira
qualidade, sem dorso, com pele, não temperada, congelada. Embalagem
contendo externamente data de fabricação e de validade, informações de
procedência, selo dos órgãos competentes e informações nutricionais.
Embalagem plástica contendo 1 kg.

600,000 KG 13,42 8.052,00

14 COUVE-FLOR,  Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração branca
característica, fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos de lesões
físicas, mecânicas ou de transporte, compacto e íntegro. Embalado
individualmente.

0,000 KG 12,36 0,00

15 CHUCHU Alimento de tamanho médio e uniforme, compacto e firme, sem
lesões de físicas ou mecânicas, perfurações ou cortes,

0,000 KG 7,49 0,00
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sem partes apodrecidas, tamanho e coloração uniforme e característica,
isenta de sujidades e parasitas.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

16 FEIJÃO PRETO: Alimento em grãos, secos, íntegros, isentos de parasitas
e/ou grãos com sinais de deterioração pelos mesmos, coloração preta
uniforme e característica, sem sujeiras ou materiais terrosos. Embalados em
pacotes plásticos de 1 kg

150,000 KG 8,12 1.218,00

17 GELÉIA DE FRUTA, SABORES DIVERSOS. Características:100% natural
sem conservantes produtos oriundo do cozimento da polpa de fruta com
açúcar, de primeira qualidade. Embalagem de 750g. A embalagem deve ser
de vidro com vedação a vácuo, estar intacta e deve constar: data de
fabricação, prazo de validade, ingredientes, informações nutricionais e peso.

100,000 UND 17,43 1.743,00

18 LARANJA. Características:Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração
característica, fresco, livre de sinais de deterioração, sem danos de lesões
físicas, mecânicas ou de transporte, compacta e íntegra.

0,000 UND 8,19 0,00

19 MASSA CASEIRA (MACARRÃO E ESPAGUETE).  Características:  alimento
a base de farinha de trigo e ovos, podendo conter óleo vegetal e sal.
Congelado, livre de sujidades. A embalagem deve conter informações
nutricionais, data de fabricação e validade, e lista de ingredientes.
Acondicionado em embalagem plástica, com 1 kg.

250,000 KG 15,79 3.947,50

20 MANDIOCA DESCASCADA.Características:  Alimento em raízes, sem
casca, livre de sujidades, material terroso e parasitas, de tamanho uniforme,
em pedaços com comprimento de cerca de 15 cm, compacto, firme, sem
partes apodrecidas ou com lesões físicas, mecânicas ou de transporte,
textura macia após o cozimento. Embalada em embalagens plásticas bem
vedadas, contendoinformações do produtor, data de processamento e de
validade, em pacotes de 1 kg.

0,000 KG 7,24 0,00

21 MANDIOCA COM CASCA Características:  Alimento em raízes, com casca,
livre de sujidades, material terroso e parasita, de tamanho uniforme, com
comprimento de cerca de 50 cm, compacto, firme, sem partes apodrecidas
ou com lesões físicas, mecânicas ou de transporte, textura macia após o
cozimento.

0,000 KG 5,82 0,00

22 MELADO DE CANA, LÍQUIDO. Características:  alimento derivado da cana
de açúcar, líquido, puro, não açucarado, livre de impurezas. Produzido em
local específico e exclusivo para este fim, com autorização dos órgãos
responsáveis. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, ingredientes, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro.
Embalagem tipo pote plástico, com 500g a 1000g.

0,000 KG 21,89 0,00

23 MILHO VERDE EM ESPIGA.  Alimento em espigas de tamanho médio e
uniforme, com casca, com grãos íntegros, com tamanho e cor característica,
no pico de maturação, que proporcione grãos macios após o cozimento.

0,000 UND 1,74 0,00

24 MORANGO. Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração externa e
interna de cor vermelha, sem sinais de deterioração, sem danos de lesões
físicas, mecânicas ou de transporte, compacto, íntegro, fresco, no pico de
maturação, textura macia. Devem estar acondicionados em embalagens
plásticas apropriadas para a fruta, contendo 500 g.

0,000 KG 32,16 0,00

25 OVOS DE GALINHA. Características:  Alimento de origem animal, íntegros,
frescos, livres de sujidades, acondicionados em embalagens próprias, com
12 unidades.

0,000 DUZIA 9,29 0,00

26 RAPADURA. Características:  Alimento derivado de cana de açúcar, com
amendoim, produzido em local autorizado pelos órgãos competentes, com
amendoim de qualidade, coloração e textura uniformes, livre de sujidades e
impurezas, em tamanho uniforme de até 80 g por unidade. Acondicionado
em embalagem plástica com informações de identificação e procedência,
ingredientes, informação nutricional, data de validade, quantidade do produto
e número do registro.

0,000 KG 15,99 0,00

27 REPOLHO. Características: de primeira qualidade. As cabeças 0,000 KG 7,99 0,00
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devem ser firmes, compactas e sem rachaduras e com folhas lisas ou
crespas de cor verde, livres de manchas escuras e de perfurações. Tamanho
médio. Embalagem: única, plástica de polietileno transparente ou caixas
vazadas limpas.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

28 SUCO DE UVA.Características:  natural, integral, sem adição de açúcar e
conservantes. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, ingredientes, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro.  Frascos
de vidro contendo 1,5 l.

200,000 UND 16,46 3.292,00

29 TEMPERO VERDE (CEBOLINHA E SALSINHA) Características Gerais:
Sabor, cor e tamanho característico. Livre de pragas. Produto íntegro.
Produto fornecido in natura. O fornecimento ocorrerá somente no período da
safra do mesmo.

0,000 MAÇO 4,46 0,00

30 TOMATE. Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração vermelha
característica, suculento, fresco, livre de sinais de deterioração ou da ação
de parasitas, sem danos de lesões físicas, mecânicas ou de transporte,
compacta e íntegra, isento de sujidades, material terroso e parasitas, no pico
de maturação.

0,000 KG 11,93 0,00

31 VAGEM. Alimento de tamanho médio e uniforme, coloração característica,
suculento, fresco, livre de sinais de deterioração ou da ação de parasitas,
sem danos de lesões físicas, mecânicas ou de transporte, compacto e
íntegro, isento de sujidades, material terroso e parasitas, no pico de
maturação. Embalado em pacotes plásticos, contendo 1 kg.

0,000 KG 7,94 0,00

32 VINAGRE DE VINHO TINTO COLONIAL obtido exclusivamente a partir da
fermentação do vinho, A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, ingredientes, informação nutricional, número
do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro.
Frascos de vidro contendo 1,5 l.

0,000 UND 11,49 0,00

Total do Participante: 37.707,90

Total Geral: 41.517,45

MANUT. DA MERENDA ESCOLAR 05.001.12.306.1202.2035.3.3.90.00.00 R$ 94.888,10

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

28/04/2022Entre Rios,

JOÃO MARIA ROQUE

Prefeito Municipal


