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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  10.520/02,  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:

30/11/2021
Pregão presencial
3/2021 - PR
6/2021

Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para os encontros
da terceira idade, no Clube de Idosos Amigos para Sempre de Braço do Trombudo/SC

Lote: 1
Participante: ELZITA BAADE PROBST 75302730944

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 Bolo recheado - com creme de laranja ou polpa de abacaxi e crocante,
creme de recheio e cobertura com nata, fresco, sem presença de sujidades.

50,000 KG 32,07 1.603,50

2 Bolo seco tipo inglês, - tamanho grande nos sabores de laranja ou chocolate,
macio, fresco.

80,000 KG 21,23 1.698,40

3 Bolo de cenoura - fresco, com cobertura de chocolate, sem presença de
sujidades

150,000 KG 21,57 3.235,50

4 Bolacha tipo caseira - no sabor de polvilho ou coco, sendo frescos e feitos de
forma artesanal com produtos naturais, sem conservantes, corantes ou
outros aditivos utilizados nos biscoitos industrializados.

50,000 KG 27,93 1.396,50

5 Bolacha tipo caseira - (de natal), de trigo, manteiga, ovos feito
artesanalmente, decorada com confeitos e glacê de ovos, sem conservantes,
corantes ou outros aditivos utilizados nos biscoitos industrializados.

15,000 KG 32,68 490,20

6 Bolo formigueiro - fresco, com peso aproximado de 1 kg. 60,000 KG 19,70 1.182,00

7 Cuca caseira de banana c/ farofa ou abacaxi - macia fresca, e sem sujidade,
com peso aproximado de 1 kg.

200,000 KG 18,12 3.624,00

8 Cuca caseira de queijinho branco - fresca, peso aproximado de 1 kg. 100,000 KG 18,78 1.878,00

9 Cuca caseira de nata e coco - macia, fresca, peso aproximado de 1 kg. 100,000 KG 20,12 2.012,00

10 Cuca caseira de amendoim - macia fresca, peso aproximado de 1 kg. 100,000 KG 19,45 1.945,00

11 Pastel assado - tamanho grande, recheado com carne de frango, massa
sequinha, fresco, sem sujidade, assados 1 hora antes da entrega.

2.500,0 UND 5,25 13.125,00

12 Rosca de polvilho, - tamanho grande, redonda, fresca, sem presença de
sujidade, feito no dia da entrega

300,000 UND 7,50 2.250,00

13 Sanduiche com pão de batata - fresco, feito no dia da entrega, com:
maionese, presunto cozido e queijo. (2 fatias)

800,000 UND 4,83 3.864,00

14 Sanduiche de pão de aipim - fresco, macio, com pickles (presunto, queijo,
maionese, pepino e cenoura) Sem presença de sujidade. (1 fatia)

1.000,0 UND 4,77 4.770,00
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15 Sanduíche feito com pão pullmann - fresco, macio, sem presença de
sujidade, com patê de frango, queijo prato, alface, tomate e maionese. (1
fatia)

3.000,0 UND 5,22 15.660,00

16 Rosquinhas de polvilho - tamanho médio, de polvilho, ovos e leite, feitos no
dia da entrega

30,000 KG 38,35 1.150,50

17 Orelha de gato - Tamanho médio, polvilhado no açúcar e canela, fresco, sem
presença de sujidade, feito no dia da entrega.

70,000 KG 21,03 1.472,10

18 Mini sonhos - com recheio de doce de leite, macio, fresco, sem presença de
sujidade

1.000,0 UND 2,60 2.600,00

19 Empanado de salsicha - massa com salsicha, fresco, sem presença de
sujidade.

1.000,0 UND 4,83 4.830,00

20 Waffle caseiro, (Boleira) - de massa assado, preparado no dia da entrega,
sem presença de sujidade.

1.000,0 UND 2,00 2.000,00

21 Pão de queijo - tamanho médio, feito com queijinho branco, macio, fresco,
sem presença de sujidade, feitos no dia da entrega.

80,000 UND 26,68 2.134,40

22 Pão doce - tipo bisnaga, tamanho médio, com presunto queijo e tomate,
feitos no dia da entrega, sem presença de sujidade.

1.000,0 KG 3,33 3.330,00

23 Sanduiche de pão de aipim - com ovos cozidos e sardinha em salmoura,
fresco, feita no dia da entrega. (1 fatia)

2.000,0 UND 3,68 7.360,00

24 Nega Maluca. - (bolo de chocolate) com cobertura de chocolate e
granulados, feita no dia, sem presença de sujidade.

80,000 UND 21,80 1.744,00

25 Bolo de pão de queijo na fôrma - feito com polvilho, ovos, óleo, leite, queijo,
fermento e sal, fresco, feitos no dia da entrega, sem presença de sujidade.

50,000 KG 35,68 1.784,00

26 Cachorro quente - tamanho médio, (feito de pão próprio para cachorro
quente), com molho de tomates, salsicha picada e milho verde, feitos no dia,
sem presença de sujidade.

1.000,0 KG 4,43 4.430,00

27 Salada de frutas - com frutas frescas, (banana, laranja, mamão) embaladas
em potes transparentes, sem presença de sujidade, preparado no dia da
entrega. (Com colher)

1.000,0 UND 5,77 5.770,00

Total do Participante: 97.339,10

Total Geral: 97.339,10

MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA IDOSA 10.003.08.241.0009.2113.3.3.90.00.00 R$ 1,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

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

Assinatura do Responsável

30/11/2021Braço do Trombudo,

Nildo Melmestet

Prefeito Municipal


