
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  

 

    

Pelo presente, HOMOLOGO o julgamento do PROCESSO LICITATORIO N° 756/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2019, 
referente à Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de 216 (duzentos e dezesseis) unidades de Cestas 
Básicas, que serão destinadas aos funcionários do SAAE de Pedreira, pela empresa vencedora do certame ter 
acordado os preços dentro dos praticados no mercado. 

DA EMPRESA VENCEDORA, QUANTIDADE E DOS VALORES: 

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - CNPJ: 53.437.315/0001-67 

ITENS QTDES. UNIDS. DESCRIÇÕES V. UNITS. V. TOTAIS 

1 2 Pc. 

Arroz, 	classe 	longo 	fino, 	tipo 	I, 	subgrupo 	polido, 
branco, acondicionados em embalagens plásticas, 
contendo 	em 	sua 	embalagem 	informações 
nutricionais, PC. 05 Kg. Marca: Prato Lindo 

R$ 	13,40 R$ 	26,80 

2 5 Kg. Açúcar refinado especial. Marca: Caravelas R$ 	12,15 R$ 	12,15 

3 3 Frascos 

Óleo de soja refinado, em frascos contendo 900 ml 
cada, 	devendo 	conter 	em 	sua 	embalagem 
informações nutricionais, com vitamina "E" e isento 
de colesterol. Marca: Vila Velha 

R$ 	3,66 R$ 	10,98 

4 2 Pc. 

Café tradicional; torrado e Moído, constituído de 
café ate tipo 8 na classificação oficial brasileira-cob; 
bebida 	variando de mole a rio, excluindo-se o 
gosto riozona; com um máximo de 20% de defeitos 
pretos, verdes e ardidos, e ausência de grão pretos-
verdes e. fermentados; admitindo-se grãos de safra 
passadas, robusta conillon; desde que o gosto não 
seja pronunciada e preponderante; ponto de torra 
moderadaemnte 	escuro 	a 	médio 	claro; 	com 
qualidade globo aceitável mínima de 4,5 pontos na 
escala 	sensorial 	de 	O 	a 	10 	do 	lote 	entregue; 
impurezas cascas e paus em G/100g máxima de 1%; 
e umidade em G/100g máxima de 5%; obedecendo 
resolução Saa 19, de 05/04/2010; com embalagem 
almofada 	ou 	atmosfera 	inerte 	(sem 	vácuo); 
rotulagem impressa no pacote; não sendo tolerada 
a 	presença 	de 	etiqueta 	auto 	adesiva 	coma 
descrição do produto; validade mínima na data da 
entrega 	de 	05 	mese; 	devendo 	obedecer 	as 
exigências das res.saa-28 de 01/06/2007, Rdc 277/05, 
Rdc 259/02, Rdc 259/02, Rdc 07/11, Rdc 14/14 e 
Alterações Posteriores. Marca: Moraes 

R$ 	6,06 R$ 	 12,12 

5 3 Kg. 
Feijão tipo I, carioquinha, de classe cores, isento de 
sujidade, 	materiais 	estranhos 	e 	umidade, 	em 
embalagem contendo 01 kg. Marca: Dona Pepa 

R$ 	4,00 R$ 	 12,00 

6 1 Kg. Sal iodado refinado marinho. Marca: Marfim R$ 	0,85 R$ 	 0,85 
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ITENS QTDES. UNIDS. DESCRIÇÕES V. UNITS. V. TOTAIS 

7 2 Unid. 

Molho de tomate refogado, peso mínimo de 340 
gramas - Produto resultante da concentração da 
polpa 	de frutos 	maduros 	e 	sãos 	do tomateiro 
Solanum Lycopericum, tomate obtido pra processo 
tecnológico 	adequado 	adicionados 	de cebola, 
óleo, alho, salsa, amido, sal, açúcar e condimentos 
(exceto pimenta) 	podento ter outras substâncias 
permitidas para o produto. Marca: Predilecta 

R$ 	0,96 R$ 	 1,92 

8 2 Pc. 
Macarrão, 1 pacote de espaguete e 1 de parafuso, 
com ovos, acondicionados em embalagens de 500 
gramas. Marca: Orsi Bambino 

R$ 	1,54 R$ 	 3,08 

9 2 Pc. 

Biscoito recheado, 01 pacote com recheio sabor 
morango e 1 pacote com recheio sabor chocolate, 
peso mínimo de 120 gramas, composto por farinha 
de 	trigo 	enriquecida 	com 	ferro e 	acido fálico, 
açúcar 	e 	gordura 	vegetal 	podendo 	ter outras 
substâncias 	permitidas 	para 	o 	produto. 	Marca: 
Visconti 

R$ 	0,87 R$ 	 1,74 

10 1 Lata 

Sardinha em lata contendo no minimo 125 gr., e 
peso drenado de no mínimo 83 gr. Devendo 
apresentar em sua composição: sardinha em óleo 
comestível e sal. Marca: 88 

R$ 	2,35 R$ 	 2,35 

11 1 Pc. 
Farinha 	de trigo 	(ESPECIAL) 	Emb. 01 	kg. 	Marca: 
Nonita 

R$ 	2,40 R$ 	 2,40 

12 1 Pc. 
Fúba (farinha fina mimoso) pc. com  01 Kg. Marca: 
Zanin 

R$ 	1,52 R$ 	 1,52 

13 1 Cx. 
Embalagem para acondicionamento dos produtos 
acima mencionados 

R$ 	0,99 R$ 	 0,99 

VALOR TOTAL DA CESTA R$ 	88,90 

110  Importa este presente termo de HOMOLOGAÇÃO o valor global de R$ 19.202,40 (dezenove mil, duzentos e dois reais e 
quarenta centavos). 

Pedreira (SP), 06 de Setembro de 2019 
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