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KIT • Açúcar Cristal - sacarose de cana obtida da
cana de açúcar tipo refinado, com aspecto cor,
cheiro próprios, sabor doce, isento de
sujidades, parasitas, materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais - 02 kg (dois
quilos)- Arroz - tipo 01 parboilizado. subgrupo
parboilizado, tipo 1, classe longo fino,
constituído de grãos inteiros, isento de sujidade
e materiais estranhos, acondicionado em
embalagem primária seco plástico atóxico
transparente (emb. 1kg) - 02 kg (dois quilos).
Biscoito Com Sal - tipo Cream Craker,
Elaborado Com Composição Básica Farinha
De Trigo Enriquecida Com Fero E Ácido Fólico,
Outras Substancias Permitidas. Acondicionado
Em Embalagem Primária Plástico Atóxico
Transparente (Emb. 400g). 01(Um)Pacote-
Biscoito Doce Sem Recheio - 400g - 01 (Um)
Pacote- Cafá Em Pó - torrado e moldo, sem
glúten, 100% café de 1* qualidade (emb. c/ 250
g). 02 (dois) pacotes- Calorífico Em Pó - 100g -
01 (Um) Pacote- Farinha De Mandioca - branca
fina, isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais,
acondicionado em embalagem primária saco'
plástico atóxico • transparente (emb. 1 kg), com
respectiva informação nutricional. 01 (um) kg-
Farinha De Milho Flocada - 500g elaborada a
partir de grãos do milho e enriquecida com
ferro e ácido fólico, de cor amarela, com
aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com
ausência de unidade, isento de sujidade. 500g
04 (quatro) pacotes- Feijão Tipo Carioquinha -
tipo I (emb. d 1000g), acondicionado em saco
plástico de polietileno transparente, fechado
hermetlcamente. 02 (dois) kg- Goiabada - 600g
- 01 (Uma) Unidade- Leite Em Pó - tipo integral
instantâneo, envasado em recipientes
herméticos em saco aluminado com peso
liquido de 200g com respectiva informação
nutricional. data de fabricação/validade/ lote e
emb. secundária caixa de papel resistente. 04
(quatro) unidades.* Massa Alimentícia - tipo
seca para macarronada, formatoespaguete n
8, com fio fino e longo comprimento entre 25 e
30 cm, elaborado com farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico e demais
substâncias permitidas. 01 (um) pacote-
Margarina Vegetal Com Sal - 250g - 01 (Uma)
Unidade- Óleo Vegetal Comestível -
composição óleo de soja e antioxidante ácido
cftrico, tipo 1, isento de ranço, acondicionado
em embalagem primária pet (900ml) com
respectiva informação nutricional. 01 (uma)
unidade- Sal Moldo - Iodado, Embalagem
Primária Plástico Atóxico Transparente (Emb.
1kg), Com Respectivas Informações
Nutrícional, Data De Fabricação/Validade/Lote
Embalagem Secundaria Plástico Resistente. 01
(Um) Kg- Sardinha - 125g - 02 (Duas) Latas-
Vinagre - 750 Ml - 01 (Uma) Unidade
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Unitário
Orçado Total Orçado

Total
Adjudicado

Unitário
AdjudicadoModeloMarca; Item Quant.   Un Descrição

Fornecedor : J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Ari. 13 do Decreto
n 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: Aquisição e fornecimento parcelado de CESTAS BÁSICAS, para atender as famílias que se
encontram em vulnerabilidade social.

UCITANCT
UCITAÇÔ^ ON-tlNfPREGÃO ELETRÔNICO N 007/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 007/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
ITABAIANA/SE

glogo comprador



Subtotal Orçado: R$  31,68%RS,
oo? 7itn nnao yan no

Subtotai Adjudicado R$ 200.000,00

UnitárioTotal    UnitárioEcon.  Economia
MarcaModeloAdjudicado   Adjudicado    Orçado Total Orçado%R$ |Item  Quant.  Un Descrição

Fornecedor : MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001 -09

R$
380.389,00

Subtotal Orçado: R$  36,43%
1.044.306,00

Subtotal Adjudicado R$ 663.917,00

R$76,99   R$497.937,75    R$125,82  R$783.229,50    36,43R$45,83;
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i   2    6.225,00  KIT • Açúcar Cristal - sacarose de cana obtida da
\cana de açúcar tipo refinado, com aspecto cor,
;cheiro  próprios,  sabor   doce,  isento  de
jsujidades,  parasitas,  materiais terrosos  e
;detritos animais ou vegetais - 02 kg (dois
|quilos) • Arroz - tipo 01 parboilizado. subgrupo
jparboilizado,  tipo  1,  classe  longo  fino,
jconstituído de grãos inteiros, isento de sujidade
ie materiais  estranhos,  acondicionauo em
iembalagem primária seco plástico atóxico
|transparente (emb. 1 kg) - 02 kg (dois quilos) •
íBiscoito  Com Sal -  tipo Cream Craker.
;Elaborado Com Composição Básica Farinha
iDe Trigo Enriquecida Com Fero E Ácido Fólico,
íOutras Substancias Permitidas, Acondiçionado
|Em Embalagem Primária Plástico Atóxico
|Transparente (Emb. 400g). 01(Um)Pacote •
IBiscoito Doce Sem Recheio - 400g - 01 (Um)
íPacote • Café Em Pó - torrado e moído, sem
Iglúten, 100% café de 1" qualidade (emb. cí 250
|g). 02 (dois) pacotes • Caloriflco Em Pó - 100g
i- 01 (Um) Pacote • Farinha De Mandioca -
íbranca fina, isento de sujidades, parasitas,
|materiais terrosos  e  detritos  animais  ou
Ivegetais,  acondiçionado  em embalagem
eprimária saco plástico atóxico • transparente
j(emb. 1  kg),  com respectiva  informação
jnutricional. 01 (um) kg • Farinha De Milho
jFlocada - 500g elaborada a partir de grãos do
\milho e enriquecida com ferro e ácido fólico, de
jcor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor
!próprios, com ausência de unidade, isento de
Osujidade. 500g 04 (quatro) pacotes • Feijão

Tipo Carioquinha - tipo I (emb. d 1000g),
jacondiçionado em saco plástico de polietileno
itransparente, fechado hermeticamente.  02
i(dois) kg •  Goiabada -  600g - 01 (Uma)
jUnidade •   Leite  Em Pó -  tipo integral
Iinstantâneo,   envasado   em  recipientes
iherméticos em saco aluminado com peso
iliquido de 200g com respectiva informação
jnutricional, data de fabricação/validade/ lote e
iemb. secundária caixa de papel resistente. 04
j(quatro) unidades. • Massa Alimentícia - tipo
iseca para macarronada, formato espaguete n*
j8, com fio fino e longo comprimento entre 25 e
:30 cm, elaborado com farinha de trigo
;enriquecida com ferro e ácido fólico e demais
isubstâncias  permitidas.  01 (um) pacote  •
IMargarina Vegetal Com Sal - 250g - 01 (Uma)
\Unidade  •    Óleo  Vegetal  Comestível  -
jcomposição óleo de soja e antioxidante ácido
icítrico, tipo 1, isento de ranço, acondicionado
|em embalagem primária pet  (9U0ml) com
jrespectiva informação nutricional. 01 (uma)
iunidade • Sal Moido - Iodado, Embalagem
•Primária Plástico Atóxico Transparente (Emb.
|1kg), Com Respectivas Informações

Nutricional, Data De FabricaçãoA/alidade/Lote
Embalagem Secundaria Plástico Resistente. 0!
(Um) Kg • Sardinha - 125g - 02 (Duas) Latas •
Vinagre - 750 Ml - 01 (Uma) Unidade

economia
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Subtotai Adjudicado R$ 200.000,00
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500,00 KIT • CESTA BÁSICA PARA A PÁSCOA,
CONTENDO CADA UMA OS SEGUINTES
ITENS: • Açúcar - sacarose de cana obtida da
cana de açúcar tipo refinado, com aspecto cor,
cheiro próprios, sabor doce, isento de
sujidades, parasitas, materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais. 02 (dois) kg-
Arroz - subgrupo parboilizado, tipo 1, classe
longo fino, constituído de grãos inteiros, isento
de sujidade e materiais estranhos,
acondicionado em embalagem primária secc
plástico atóxico transparente (emb. 1kg). 02
(dois) kg- Biscoito Com Sal - tipo cream craker,
elaborado com composição básica farinha de
trigo enriquecida com fero e ácido fólico, outras
substancias permitidas, acondicionado em
embalagem primária plástico atòxico
transparente (emb. 400g). 02(dois)pacotes-
Café Em Pó - torrado e moldo, sem glúten,
100% café de 1a qualidade (emb. d 250 g). 02
(dois) pacotes.- Feijão Tipo Carioquinha - Tipo I
(Emb. C/ 1000g), acondicionado em saco
plástico de polietileno transparente, fechado
hermeticamente. 02 (dois) kg- Farinha De
Mandioca - branca fina, isento de sujidades,
parasitas, materiais terrosos e detritos animais
ou vegetais, acondicionado em embalagem
primária saco plástico atóxico transparente
(emb. 1 kg), com respectiva informação
nutricional. 01 (um) kg- Farinha De Milho
Flocada - 500g elaborada a partir de grãos do
milho e enriquecida com ferro e ácido fólico, de
cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor
próprios, com ausência de unidaae, isento de
sujidade. 500g 03 (três) pacotes.- Leite Em Pó
- tipo integral instantâneo, envasado em
recipientes herméticos em saco aluminado com
peso liquido de 200g com respectiva
informação nutricional, data de
fabricação/validade/ lote e emb. secundária
caixa de papel resistente. 03 (três) unidade-
Leite De Coco - embalagem vidro de 500 ml.
01 unidade- Massa Alimentícia - tipo seca para
macarronada, fórmatoespaguete n 8, com fio
fino e longo comprimento entre 25 e 30 cm.
elaborado com farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico e demais substâncias
permitidas. 02(dois) pacote- Óleo Vegetal
Comestível - composição óleo de soja e
antioxidante ácido citrico, tipo 1, isento de
ranço, acondicionado em embalagem primária
pet (900ml) com respectiva informação
nutrícional. 01 (uma) unidade- Sal Moldo -
iodado, embalagem primária plástico atóxico
transparente (emb. 1kg), com respectivas
informações nutricional, data de
fabricação/validade/loteembalagem
secundaria plástico resistente. 01 (um) kg-
Peixe - Tipo Curvina Congelado. 02 (Dois) Kg
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Nos termos do Parecer Jurídico, HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Itabaiana-SE , 24 de Março de 2021

Economia R$

473.149,00 i

Economia %

35,39%

Total Orçado

R$ 1.337.066,00

R$i
92.760,00

Subtotal Orçado: R$  31,68%
292.760,00

Subtotal Adjudicado R$ 200.000,00

7

K$ 100,00    R$150.000,00    R$146,38  R$219.570,00    31,68R$4638
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TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado

R$ 863.917,00
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1.500,00 KIT • Açúcar - sacarose de cana obtida da cana de
açúcar tipo refinado, com aspecto cor, cheiro
próprios, sabor doce, isento de sujidades,
parasitas, materiais terrosos e detritos animais
ou vegetais. 02 (dois) kg • Arroz - subgrupo
parboilizado, tipo 1, dasse longo fino,
constituído de grãos inteiros, isento de sujidade
e materiais estranhos, acondicionado em
embalagem primária seco plástico atóxico
transparente (emb. 1kg). 02 (dois) kg • Biscoito
Com Sal - tipo cream craker, elaborado com
composição básica farinha de trigo enriquecida
com fero e ácido fólico, outras substancias
permitidas, acondicionado em embalagem
primária plástico atóxico transparente (emb.
400g). 02(dois)pacotes • Café Em Pó - torrado
e moldo, sem glúten, 100% café de 1*
qualidade (emb. d 250 g). 02 (dois) pacotes. •
Feijão Tipo Carioquinha - Tipo I (Emb. C/
1000g), acondicionado em saco plástico de
polietilenotransparente,fechado
hermeticamente. 02 (dois) kg • Farinha De
Mandioca - branca fina, isento de sujidades,
parasitas, materiais terrosos e detritos animais
ou vegetais, acondicionado em embalagem
primária saco plástico atóxico transparente
(emb. 1 kg), com respectiva informação
nutrícional. 01 (um) kg • Farinha De Milho
Flocada - 500g elaborada a partir de grãos do
milho e enriquecida com ferro e ácido fólico, de
cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor
próprios, com ausência de unidade, isento de
sujidade. 500g 03 (três) pacotes. • Leite Em Pó
- tipo integral instantâneo, envasado em
recipientes herméticos em saco aluminado com
peso liquido de 200g com respectiva
informação nutricional, data de
fabricação/validade/ lote e emh secundária
caixa de papel resistente. 03 (três) unidade •
Leite De Coco - embalagem vidro de 500 ml.
01 unidade • Massa Alimentícia - tipo seca
para macarronada, formato espaguete n 8,
com fio uno e longo comprimento entre 25 e 30
cm, elaborado com farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico e demais substâncias
permitidas. 02(dois) pacote • Óleo Vegetal
Comestível - composição óleo de soja e
antioxidante ácido citrico, tipo 1, isento de
ranço, acondicionado em embalagem primária
pet (900ml) com respectiva informação
nutricional. 01 (uma) unidade • Sal Moído -
iodado, embalagem primária plástico atóxico
transparente (emb. 1kg), com respectivas
Informações nutricional, data de
fabricação/validadeiloteembalagem
secundaria plástico resistente. 01 (um) kg •
Peixe - Tipo Curvina Congelado. 02 (Dois) Kg

ccon.   cconorma


