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DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Nr.:Data: Nr.:  1/2017 - DL10/201707/02/2017Folha:  1/3

 ITENS 
Fornecedor:Endereço:Cidade:CNPJ:Objeto da Compra:Supermercado POTRICH Ltda. - MEAv. Brasil, 112Ipira  -  SC03.296.053/0001-90Aquisição de merenda escolar aos alunos do município, por ser de extrema importância.Inscrição Estadual: 253.958.318Código: 6107

 Item Quantidade Unid. Especificação1 3,00  KG Amido de Milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir dematérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos, nãopodendo estar úmido, fermentado ou rançoso, deve estar sob a forma de pó eproduzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos, acondicionado emembalagem atoxica, original do fabricante, com especificações do produto,informações do fabricante, prazo de validade mínimo de 6 meses. Pacote com 1kg.2 24,00  KG Batata Inglesa, nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, limpa, acondicionada emembalagem plástica atóxica, resistente, com 1Kg, com etiqueta de pesagem,apresentando perfeitas condições de maturação e conservação.3 26,00  KG Cebola, sem réstia, tamanho médio, 1ª qualidade, com casca sã, sem rupturas,acondicionada em embalagem plástica atóxica, resistente, com 1Kg, cometiqueta de pesagem, apresentando perfeitas condições de maturação econservação.4 200,00  LT Leite UHT Integral, longa vida. Embalagem tetra pak, atóxica, original dofabricante, constando a data de fabricação, lote, e o prazo de validade mínimo dede 3 meses. Embalagem de 1 lt.5 2,00  UN Farinha de Trigo especial, de 1° qualidade. Produto obtido pela moagem do grãode trigo. Deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentasde matérias terrosas e parasitas, não podendo apresentar umidade.Acondicionado em embalagematoxica, original do fabricante, com informações,especificações do produto, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo6 meses. Embalagem de 5kg.6 7,00  UN Óleo de Soja refinado tipo 1, cem por cento natural, acondicionado emembalagem pet original do fabricante, com prazo de validade mínimo de 12meses. Embalagem de 900ml.7 15,00  UN Pó para Pudim, sabor variado, ingredientes: açúcar refinado, leite em pó, amidode milho, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, sal e aromatizante, nãocontendo glúten, acondicionado em embalagem plástica atóxica, original dofabricante, com especificações do produto, informações do fabricante, lote, prazode validade mínimo de 12 meses. Embalagem de 85g.8 20,00  KG Tomate, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, são, sem rupturas,acondicionado em embalagem plástica atóxica, resistente, com 1Kg, cometiqueta de pesagem, prazo de validade semanal e especificações do produto.9 45,00  PCT Macarrão com ovos tipo Letrinhas a base de farinha de trigo, ovos, corantenatural ou outras substâncias permitidas e submetidas a processos tecnológicosadequados. Composição nutricional máxima de 76g de hidrato de carbono.Isento de parasitas. Embalagem de 500g10 3,00  UN. Caldo de galinha em pó, fino, homogêneo, com aspecto, sabor, cheiro e corpróprios, isentos de materiais estranhos e livre de umidade, acondicionado emembalagem plástica atoxica, original do fabricante, com informações,especificações do produto, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo6 meses. Pacote com 1kg.11 3,00  KG Moranga cabutiá firme, fresca, sem partes escuras ou amolecidas. Tamanhouniforme e típico da variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possamalterar sua aparência e qualidade, livre de resíduos de fertilizantes.12 4,00  MÇ Espinafre de primeira, folhas integras, isenta de sujidades13 12,00  KG Laranja Lima de primeira qualidade isenta de partes pútridas, embalagemplástica transparente14 10,00  KG Pêra deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e são frescas,atingindo o grau máximo do tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, graumáximo de maturação, tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte econservação em condições adequadas para o consumo, estar livre deenfermidades isentos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão deorigem física ou mecânica que afete a sua aparência e a polpa. Não serãopermitidos manchas ou defeitos na casca.15 18,00  KG Maçã argentina, nacional, de primeira qualidade, categoria 1, apresentandotamanho, cor e formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura,com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseioe transporte, acondicionada em caixa de papelão ondulado
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DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Nr.:Data: Nr.:  1/2017 - DL10/201707/02/2017Folha:  2/3 Item Quantidade Unid. Especificação16 20,00  KG Banana prata de primeira qualidade, graúdas, em penca, frutos com 60 a 70% dematuração, com casca uniforme, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos oudefeitos, firmes e com brilho.17 35,00  KG Chuchu novo, de 1ª qualidade, tamanho médio, com casca, são e sem rupturas.18 140,00  KG Melancia, de 1° qualidade, não murcha, tamanho médio a grande, devendoapresentar as características do cultivar bem definidas, limpas, com coloraçãoprópria, em perfeita condições de maturação e conservação.19 70,00  KG Melão, novo de 1ª qualidade, tamanho médio, grau de amadurecimento médio,casca sã sem rupturas, com etiqueta de pesagem conforme pedido,apresentando perfeitas condições de maturação e conservação.20 85,00  KG Mamão formosa novo, 1ª qualidade, tamanho médio, grau de amadurecimentomédio, casca sã sem rupturas, com etiqueta de pesagem conforme pedido,apresentando perfeitas condições de maturação e conservação.21 30,00  KG Mortadela de carne de frango, magro, pré-cozido, com aspecto cor e cheiro esabor próprio, de 1ª qualidade, não amolecida, pegajosa, sem manchasesverdeadas, sem sinais de elementos contaminantes. Acondicionado emembalagens plástica, atóxica, resistente, validade de 30 dias. Embalagem de 1kg.22 3,00  KG Alho em cabeça, novo, graúdo, 1ª qualidade, sem réstia, em embalagem atóxicae resistente, com etiqueta de pesagem conforme pedido.23 15,00  LT Bebida de soja tipo suco, sabores variados. Fonte de vitaminas e minerais,naturalmente se lactose ou colesterol.  Embalagem tetra pak, atóxica, original dofabricante, constando a data de fabricação, lote, e o prazo de validade mínimo dede 3 meses. Embalagem de 1 lt.24 40,00  LT Suco concentrado de uva. Rendimento de 1 para 9. Embalagem tetra pak,atóxica, original do fabricante, constando a data de fabricação, lote, e o prazo devalidade mínimo de de 3 meses. Embalagem de 1 lt. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10 % (dez por cento) do limite previsto na alínea "a" do inciso I doartigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços damesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. JUSTIFICATIVA A solicitação da Secretaria Municipal de Educação e a Nutricionista do município onde solicitam a aquisição demerenda escolar aos alunos do município, por ser de extrema importância, em virtude dos itens relacionados nãoterem sido cotados na licitação pelas empresas participantes e o ínicio das aulas dar-se em data de 08 de fevereirode 2.017. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:Ipira,  7  de  Fevereiro  de  2017 Moacir Bareta Responsável pelo Setor Compras--------------------------------------------------------------------------------
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em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posterioresjurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, DESPACHO FINAL:
 Valor da Despesa: Pagamento.........:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer 
3.065,32Em até 15 dias 

Emerson Ari Reichert Prefeito Municipal--------------------------------------------------------------------------------(três mil e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos)


