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REGISTRO DE PREÇOS para eventual AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS
CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE TODA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA – SC

143/2022

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:

143/2022 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Adjudicação: 24/11/2022

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

A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA - ME

R$ 2.070,0020,000 103,50005 - Arroz branco tipo 1 beneficiado classe longo fino subgrupo polido
embalagem em polietileno, atóxico, resistente com pct de 5 kg, em fardos
de 30 kg - Marca: MOENDA

UN

R$ 4.140,0040,000 103,50006 - Arroz parabolizado tipo 1, de primeira qualidade, embalado com tipo 1,
com no mínimo 90% de grãos inteiros, embalagem em polietileno atóxico
resistente com 5 Kg em fardos de 30 kg. - Marca: MOENDA

FD.

R$ 3.060,0040,000 76,500011 - Bolacha cream-craker, com consistência crocante, fresca, embalada
e rotulada conforme a legislação vigente, bem vedada com data de
fabricação, validade e informações nutricionais. Bolachas inteiras, sem
pedaços. Caixa com 20 pacotes de 400gr. - Marca: PICCININI

CX

R$ 19.800,00800,000 24,750014 - Carne bovina moída de 1ª qualidade, fresca, congelada, com pouca
gordura, cor e cheiro característico do produto, sem osso, de boa
aparência, com certificado de inspeção Estadual ou Federal. Embalagem
individual de 1kg. - Marca: ALESSI

KG.

R$ 3.096,0040,000 77,400023 - Extrato de tomate em caixa de 1,08 kg. - Marca: DAJUDA CX

R$ 2.680,0020,000 134,000026 - Feijão preto tipo 1 - pacote de 1 Kg, embalagem de polietileno atóxico
resistente, com dados de identificação do produto, do fabricante e
informações nutricionais. Produção da última safra. Fardo de 30 kg. -
Marca: REI DA MESA

FD.

ALBERI PAULETTI 13267701953

R$ 2.391,00300,000 7,970048 - Água sanitária com cloro ativo à base de hipoclorito de sódio de 2 a
2,5% p/p, estabilizante, alcalinizante, com ação desinfetante e bactericida,
para limpeza de pisos e paredes em geral e eliminação de bactérias. O
produto deve estar devidamente registrado na ANVISA. Com tampa de
rosca e lacre. Embalagem de 5 litros. - Marca: BRILHO MAGICO

GL

R$ 1.880,0040,000 47,000049 - Álcool em Gel a 70°INPM, sem fragrância ou cheiro - Uso Geral.
Ação bactericida e anti-séptica. Embalagem transparente. Caixa com 12
unidades de 500ml. - Marca: QUIMIDROL

CX
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R$ 1.240,0040,000 31,000051 - Cera liquida, na cor VERMELHA, composta de parafina e carnaúba,
que proporcione brilho instantâneo, para todos os tipos de piso, sem a
necessidade de uso de enceradeira, com dados do fabricante,
devidamente registrado na ANVISA. Embalagem de 05 litros - Marca:
POLITRIZ

GL

R$ 2.670,00300,000 8,900052 - Desinfetante para banheiros e utensílios, líquido, (cloreto de alquil, e
benzil amônio), de diversos aromas. O produto deve ter registro na
ANVISA. Embalagem de 5 litros. - Marca: BRILHO MAGICO

GL

R$ 1.798,50150,000 11,990053 - Detergente lava louça e utensílios de copa e cozinha, com glicerina,
concentrado, diversos aromas, deverá constar no rótulo, dados de
identificação do fabricante, instruções de uso, o produto deverá possuir
registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 5 litros. - Marca: BRILHO
MAGICO

GL

R$ 499,00100,000 4,990056 - Esponja de lavar louça manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas
com resina a prova dágua, impregnada com mineral abrasivo e aderida à
espuma de poliuretano com bactericida. Propriedades Físicas: Largura
(mm): 75 ± 1 Espessura total (mm): mín. 22,0 Comprimento (mm): 110 ± 1
Cor: Amarelo (espuma) e verde (fibra). Pacote com 4 unidades - Marca:
SCOT BRIT

PCT

R$ 494,8515,000 32,990057 - Esponja em lã de aço, (tipo Bombril) composto de aço carbono,
acondicionado em saco plástico contendo 08 unidades de 60g.  Fardo
com 14 unidades. - Marca: ASSOLAN

FD.

R$ 1.199,00100,000 11,990059 - Multiuso (ácido dodecil benzeno sulfônico), limpador de uso geral
para pisos, neutro, devidamente registrado na ANVISA. Embalagem de 5
litros - Marca: BRILHO MAGICO

GL

R$ 1.185,00150,000 7,900060 - Pano de chão multiuso, no mínimo 80x90cm. Composto por 80%
fibra celulósica e 20% de polipropileno, com alta capacidade de absorção
e alta resistência em estado úmido. - Marca: BRILHEX

UN

R$ 330,0030,000 11,000062 - Papel higiênico folha dupla: Rolo, com 30 m cada, com as seguintes
características mínimas: Cor do papel: branco; Composição do papel e
matéria prima: 100% celulose virgem, papel alvo gofrado duplo;
Comprimento do rolo: 30 m; Largura do papel: 10 cm; Embalagem: com
12 rolos de 30m cada, Qualidade do papel: sem sujidade, homogênea,
suave e macia, resistente, com boa absorção, neutro, de primeira
qualidade. Isento de materiais estranhos (partículas lenhosas, metálicas,
fragmentos de materiais plásticos e outros). O material deve estar em
conformidade com as Normas ABNT: NBR 14966/2003, NBR ISO 12625-
8/2012, NBR 15010/2003 e NBR 15464-9/2007. - Marca: QUALIT

FD.

R$ 2.700,0060,000 45,000063 - Papel Higiênico rolão especial branco luxo folha simples caixa com
08 rolos Unx300m. Fabricado com 60% de celulose virgem e 40% de
fibras recicladas de alta qualidade. - Marca: AGUIPEL

CX

R$ 869,00100,000 8,690064 - Rodo de espuma com no mínimo 27cm, com cabo e base de
madeira, revestido com plástico rosqueavel. - Marca: DULAR

UN

R$ 989,00100,000 9,890065 - Rodo de plástico com borracha composta por 02 laminas, no
tamanho de 60cm, com cabo de madeira revestido com plástico
rosqueavel medindo 150cm. - Marca: DULAR

UN

R$ 900,00100,000 9,000066 - Rodo dupla face, esponja fibras e fibraços/lã e palha de aço,
dimensões de 40x10cm, usado para limpar e esfregar pisos frios e
azulejos; ideal para uso de limpadores de pisos que não precisem de ser
diluídos; resistente a alvejante, com cabo em madeira rosqueavel. -
Marca: DULAR

UN

R$ 4.740,00300,000 15,800068 - Sabão líquido. O produto deve estar devidamente registrado na
ANVISA. Com tampa de rosca e lacre. Embalagem de 5 litros. - Marca:
BRILHO MAGICO

GL

R$ 1.584,0080,000 19,800069 - Sabonete líquido aspecto físico líquido viscoso cremoso, odores
variados, acidez  ph neutro, aplicação anti-sepsia das mãos com agentes

GL
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hidratantes, composição glicerina agentes emolientes, triclosan 0,3%,
embalagem de 05 litros empilhável, com validade mínima de 12 meses,
com registro no ministério da saúde ou ANVISA. - Marca: BRILHO
MAGICO

R$ 792,00400,000 1,980070 - Saco para lixo, espessura 12 micras. Saco medindo
aproximadamente 75X105 cm, cor preta, super resistente com
capacidade  de 100 L. - Marca: KLEIN

UN

R$ 450,0010,000 45,000071 - Sapólio líquido cremoso para limpeza de louças e metais de
banheiro. Caixa com 12 unidades de 300 ml. - Marca: CIF

CX

OLMIRO ROSA DOS SANTOS - ME

R$ 940,00200,000 4,70001 - Abobora cabotia, fresca, limpa, sem rachaduras ou cortes naAbobora
cabotia, fresca, limpa, sem rachaduras ou cortes na casca, sem manchas,
machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. - Marca: CANTU

KG.

R$ 4.200,0040,000 105,00003 - Açúcar, tipo cristal, brancode primeira qualidade, origem vegetal,
contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana-de-açúcar, livre de
fermentação, aparência, cor e cheiro próprios de açúcar, embalagem em
polietileno atóxico resistente com 5 Kg em fardos de 30 kg. - Marca: ALTO
ALEGRE

FD.

R$ 2.425,0025,000 97,00008 - Batata  inglesa lavada ou escovada, sã com coloração uniforme de
primeira qualidade, sem brotos, rachaduras, cortes na casca, manchas,
machucaduras, bolores, ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência ou qualidade. Bolsa de 25 kg. - Marca: DIVERSAS

BOLS

R$ 1.065,0015,000 71,000010 - Beterraba, primeira qualidade, tamanho médio, uniforme, sem
ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos e terra aderida à
superfície. Caixa ou bolsa com 20 kg. - Marca: CANTU

CX

R$ 3.520,0040,000 88,000012 - Bolacha doce (tipo Maria, Maisena) com consistência crocante,
fresca, embalada e rotulada conforme a legislação vigente, bem vedada
com data de fabricação, validade e informações nutricionais. Bolachas
inteiras, sem pedaços.Caixa com 20 pacotes de 400gr. - Marca:
CASAREDO

CX

R$ 2.480,0020,000 124,000015 - Cebola de cabeça, tipo Nº 2, de primeira qualidade, nacional ou
importada, livre de machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Bolsa de 20 kg. -
Marca: PICKLER

BOLS

R$ 1.290,00300,000 4,300017 - Chá mate tostado sem presença de talos, caixas com 40g e 25
saquinhos, sabores variados. - Marca: MATE LEO

CX

R$ 13.600,0080,000 170,000020 - Coxa e sobre coxa de frango, sem porção dorsal, congelada, sem
tempero - carne com aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso,
cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de
parasitas e sujidades. Com adição de água de no máximo 6%.
Embalagem com identificação do SIF, data de fabricação e validade do
produto. Embaladas individual, com lacre original do fabricante. Caixa
com 18 kg. - Marca: MAIS FRANGO

CX

R$ 610,0020,000 30,500024 - Farinha de milho (fubá), fabricada partir de matérias primas sãs e
limpas, livres de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos de animais e
vegetais, em embalagem de polietileno atóxico resistente de 1kg. Fardo
com 10kg. - Marca: DALON

FDO

R$ 649,00100,000 6,490028 - Fermento químico em pó, embalagem de 250g, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. -
Marca: ROYAL

UN

R$ 14.100,00300,000 47,000029 - Leite integral UHT em embalagem longa vida, embalagem limpa e
intacta com o número do registro e rotulagem nutricional, conforme
legislação vigente, com identificação do produto e data de validade.
Embalagem contendo 1 litro em caixa com 12 litros - Marca: TERRA VIVA

CX
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R$ 892,5015,000 59,500032 - Leite de soja: Composto elaborado com grãos de soja, sem lactose,
sem colesterol, sem conservantes, sem glúten, fonte de proteínas, cálcio,
zinco e vitamina A, B2, B6, B12, C, D, E e ácido fólico. Embalagem Tetra
Pack, de 1 litro, que garanta a integridade do produto e rótulo contendo a
composição do produto, cor, cheiro e sabor próprios, conforme legislação
vigente. Sabor: original/tradicional. Prazo de validade de 6 meses após a
data de entrega. Entregue em caixa com 12 unidades. - Marca: ADES

CX

R$ 6.950,0050,000 139,000034 - Maçã fugi ou gala, fresca, limpa, tamanho médio, com poupa intacta
e limpa, com coloração e tamanho uniformes, sem rachaduras ou cortes
na casca, sem manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade. Caixa com 18 Kg - Marca:
CANTU

CX

R$ 4.500,0050,000 90,000035 - Macarrão parafuso com ovos, pacotes de 1Kg, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Fardo com 15 Kg. - Marca: DIANA

FD.

R$ 3.596,0020,000 179,800038 - Óleo de soja refinado, embalagem de 900ml. Embalado em
embalagem plástica resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e
incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, nome e
endereço do fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo líquido e
registro no órgão competente. Caixa com 20 unidades. - Marca: SUAVIT

CX

R$ 3.980,0020,000 199,000039 - Ovos vermelhos de galinha, sem rachaduras, limpos, em bom estado
de conservação, sem cheiro de estragado, acomodados em caixa de
papelão com 12 unidades. Caixa com 30 dúzias. - Marca: CARMINATTI

CX

R$ 790,00100,000 7,900040 - Pão francês, peso aproximado de 50 gramas, características: produto
fermentado, preparado com farinha de trigo, sal, e água, que se
caracteriza por casca crocante de cor uniforme castanho dourado e miolo
de cor branco de textura e granulação fina - Marca: DOCE SABOR

KG.

R$ 450,00200,000 2,250042 - Repolho branco ou roxo, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos
ou defeitos, tenras, sem mofos ou bolores, sem corpos estranhos e terra
aderida à superfície. - Marca: COLONIAL

KG.

R$ 2.280,0020,000 114,000043 - Sagu, embalagem de 500 g, com identificação do produto, rótulo com
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação,
validade. Registro nos órgãos competentes. Fardo com 24 pacotes. De
primeira qualidade. - Marca: PRATA

FDO

R$ 570,0015,000 38,000044 - Sal refinado, iodado, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, em embalagem de 1 Kg. Fardo de 30kg. -
Marca: SIVIERO

FD.

R$ 2.600,0020,000 130,000046 - Tomate extra, longa vida, apresentar textura firme, sem machucados,
limpos, amadurecimento mediano, sem ferimentos ou defeitos, sem mofos
ou bolores, outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.
Caixa com 20 Kg. - Marca: CANTU

CX

R$ 1.090,00100,000 10,900050 - Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, fragrâncias
diversas, aplicação amaciante de artigos têxteis, solúvel em água.
Descrição no rótulo: nome do fabricante, endereço completo, técnico
responsável, instrução de uso, SAC, registro na ANVISA/ Ministério da
Saúde. Embalagem de 5 litros. - Marca: GICA

GL

R$ 336,0012,000 28,000054 - Embalagem para alimentos transparente com capacidade de 5 litros,
picotado, rolo com 500 unidades. - Marca: GIOPACK

UN

R$ 595,50150,000 3,970058 - Luvas em látex resistente; palma antiderrapante; interior liso, com
Acabamento nas bordas. Na cor amarela. Tamanho P, M, G.  De acordo
com as normas da ABNT NBR 13.393. - Marca: BOM PAC

PAR

R$ 4.160,0080,000 52,000061 - Papel Higiênico branco e macio, neutro, folha simples de alta
qualidade,em conformidade com a portaria 153/2008 do IMETRO,
picotado, texturizado. Fardo com 16x04 rolos de 60cmx10cm. - Marca:
SIRIUS

FD.

R$ 970,0010,000 97,000067 - Sabão de glicerina, neutro em barra – pacote 05 unid. de 200g cada CX
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barra. Caixa com 10 Kg. - Marca: ALPES

R$ 880,00100,000 8,800073 - Vassoura plástica de nylon com cerdas macias, cepo plástico de 22
cm, cerdas de 11,5 cm com plumagem nas pontas, com cabo rosqueado
de madeira plastificada, para limpeza em geral, tipo doméstica. - Marca:
MADRI

UN

ROSA & ROSA CIA LTDA

R$ 4.760,0040,000 119,00002 - Achocolatado em pó, instantâneo, enriquecido com no mínimo 9
vitaminas, com granulação extrafina, entrega em embalagem de
polietileno leitoso, embalagem de 400g. Fardo com 20 unidades. - Marca:
Zaeli

FD.

R$ 1.230,006,000 205,00004 - Alho de primeira qualidade, nacional ou importado, livre de
machucaduras, bolores, sujidades ou outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade. Caixa com 10 Kg. - Marca: Temperbom

CX

R$ 4.680,0060,000 78,00007 - Banana, tipo caturra de primeira qualidade com grau de maturação tal
que lhes permita suportar transporte, manipulação e conservação
adequada para consumo mediato e imediato, com cor e conformação
uniformes. Caixa com 15 kg. - Marca: Viva Bem

CX

R$ 1.650,0025,000 66,00009 - Batata doce, primeira qualidade, tamanho médio, uniforme, sem
ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos e terra aderida à
superfície. Caixa ou bolsa com 20 kg. - Marca: Viva Bem

CX

R$ 2.775,0015,000 185,000013 - Café solúvel granulado com intensidade de sabor equilibrado. Caixa
com 12 unidades de 200g. - Marca: Tres Coraoes

UN

R$ 1.750,0025,000 70,000016 - Cenoura sem folhas, primeira qualidade, tamanho médio, uniforme,
sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos e terra aderida
à superfície. Caixa com 20 kg. - Marca: Viva Bem

CX

R$ 720,0010,000 72,000018 - Chuchu, primeira qualidade, tamanho médio, uniforme, sem
ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos e terra aderida à
superfície. Caixa com 20 kg. - Marca: Viva Bem

CX

R$ 550,0010,000 55,000019 - Colorau Fardo com 12 pacotes de 500g. - Marca: Carol FD.

R$ 850,0020,000 42,500021 - Creme vegetal embalagem de 500g. Caixa com 12 unidades. -
Marca: Dualli

CX

R$ 799,5050,000 15,990022 - Doce cremoso de frutas, próprio para passar no pão, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. Nos sabores de figo, uva, goiaba, maça, pera e banana em
embalagem de 1,9kg. - Marca: Difrutti

UN

R$ 3.960,0040,000 99,000025 - Farinha de trigo especial 0000, para panificação, obtida do trigo
moído, de cor branca, sem fermento, acondicionada em embalagem de 5
Kg. O produto deve estar de acordo com as especificações da portaria no.
354/MS, 18/07/96, o que se refere a norma técnica referente à farinha de
trigo; ANVISA; MAPA e IMETRO; com aspectos, cor, sabor e textura
características, a partir de matérias primas sãs e limpas, livre de
sujidades, materiais terrosos, parasitas e larvas, embalagem com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido.Fardos de 25 kg. - Marca: Marx

FD.

R$ 796,0040,000 19,900027 - Fermento biológico seco contendo 500g, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. -
Marca: Fleischmann

UN

R$ 802,5015,000 53,500030 - Leite integral zero lactose UHT longa vida, embalagem limpa e
intacta, com o número do registro e rotulagem nutricional, conforme
legislação vigente, com especificação do produto e data de validade.
Embalagem de 1 litro em caixa com 12 ltr. - Marca: Santa Clara

CX

R$ 498,002,000 249,000031 - Leite de arroz: Composto elaborado com arroz, SEM COLESTEROL,
SEM LACTOSE, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. Embalagem Tetra Pack, de
1 litro, que garanta a integridade do produto e rótulo contendo a

CX
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Telefone:
Rua Santos Dumont, 413 - CentroEndereço:

Nr.:   143/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

143/2022

08/11/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
composição do produto, cor, cheiro e sabor próprios, conforme legislação
vigente. Sabor: original, chocolate, baunilha, coffeelat. Prazo de validade
de 6 meses após a data de entrega. Entregue em caixa com 12 unidades.
- Marca: Rosivita

R$ 1.725,0025,000 69,000033 - Lentilha seca, pacote de 500g, com identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Fardo com 6kg -
Marca: Boniella

FDO

R$ 594,0060,000 9,900036 - Macarrão c/ ovos tipo cabelo de anjo. Embalagem padronizada de
até 1 kg com identificação e descrição do produto, data de fabricação e
prazo de validade. - Marca: Galo

KG

R$ 1.845,0015,000 123,000037 - Mamão formosa comum, com grau de maturação tal que permita
suportar transporte, manipulação e conservação adequada para consumo
mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e
conformação uniformes, livre de machucaduras, bolores, sujidades
ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade. Caixa com 15 Kg. - Marca: Viva Bem

CX

R$ 8.600,0040,000 215,000041 - Peito de frango com osso, congelado, sem tempero - carne com
aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor, cheiro e sabor
próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas e sujidades. Com
adição de água de no máximo 6%. Embalagem com identificação do SIF,
data de fabricação e validade do produto. Embaladas individual, com
lacre original do fabricante. Caixa com 18 kg. - Marca: Levida

CX

R$ 1.578,00200,000 7,890045 - Suco de uva integral, in natura, sem adição de água, açúcar ou
corantes. Embalagem de 900 ml litro. A rotulagem deve conter
informações gerais como: informações nutricionais, data de validade e
fabricação e demais informações de acordo com a legislação vigente.
Prazo de validade de no mínimo 6 meses após a data de entrega. -
Marca: Campo Largo

UN

R$ 550,0020,000 27,500047 - Vinagre fermentado acético de álcool com vinho tinto (agrim),
embalagem com 750 ml. Caixa com 12 unidades - Marca: Chemin

CX

R$ 99,0050,000 1,980055 - Esfregão de aço inox para panelas, produto fabricado em arame de
aço, específico para desincrustar sujeira pesada, conforme as normas da
ABNT, embalagem com 02 unidade de 12g. - Marca: Relux

UN

R$ 2.590,00100,000 25,900072 - Vassoura de palha reforçada com 03 amarras de alta qualidade cabo
de madeira. - Marca: Colonial

UN

R$ 184.478,35Total geral:
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