
 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 

 

 

Processo Administrativo nº:  0107/2022 - PR 

Pregão Presencial nº: 0049/2022 - PR  

 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

 

O Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Senhor Alcidir Felchilcher, considerando a 

decisão proferida pela Pregoeira designado através do Decreto nº 2300, bem como o parecer 

favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o procedimento atendeu à 

legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 43º, VI da Lei 8.666/93 e 

no art. 4º, XXII da Lei 10.520/2002, resolve: 

 HOMOLOGAR o procedimento licitatório em epígrafe, do tipo Menor preço Lote, 

tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM 

FORNECIDOS NA MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES 

DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JACY FALCHETTI - PROJAF E DO 

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA FABIANA NUNES 

POSSATO - PROFABI, PARA O 2º SEMESTRE DE 2022 COM JULGAMENTO POR 

LOTES, CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO EDITAL E SEUS 

ANEXOS, nestes termos: 

 

Licitantes vencedores e seus respectivos itens:  

 

 3163 - SUPERMERCADO SANTA JULIANA EIRELI (08.652.909/0001-36) 

Lote Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Marca Quantidade 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 

3 6 

37183 - Biscoito 

Doce, Sem 

Recheio, Tipo 

Laminado de 

Un Ninfa 100 7,99659 799,66 



Maisena.  

Não podendo 

apresentar 

biscoitos 

quebradiços em 

excesso. 

Embalagem de 

400 g, de 

polietileno, 

impermeáveis e 

lacrados, 

devidamente 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador.  

Com prazo de 

validade de 8 

meses. 

3 7 

29121 - Biscoito 

Doce, Sem 

Recheio, Tipo 

Rosquinha de 

Leite. 

 Características: o 

produto deve 

apresentar-se 

íntegro, com sabor 

e odor agradável. 

Sem lactose. 

Embalagem com 

400g devidamente 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador.  

Com prazo de 

validade de 8 

meses. 

Un Casaredo 70 8,09655 566,76 

3 8 

31229 - Biscoito 

Salgado, Tipo 

Água e Sal. 

Textura crocante, 

deverá estar em 

perfeito estado de 

conservação, 

inteiros. 

Embalagem de 

aproximadamente 

700g a 800 g, de 

polietileno 

Un Ninfa 80 11,09527 887,62 



transparente, 

impermeáveis e 

lacrados 

devidamente 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador. 

Validade de 12 

meses a partir da 

data de entrega do 

produto. 

3 13 

38169 - Cereal 

Matinal de Milho 

sem açúcar 

Alimento a base 

de milho em 

flocos, não deverá 

apresentar 

açúcares e 

adulcorantes 

adicionados. 

Deverá apresentar 

aspecto, sabor e 

cheiro 

característico, 

livre de sujidades 

e substâncias 

nocivas. Não 

deverá conter 

glúten em sua 

composição. Prazo 

de validade 

mínimo de 6 

meses a contar a 

partir da data de 

entrega. O produto 

deve ter os 

registros nos 

órgãos 

competentes de 

fiscalização e estar 

de acordo com a 

legislação vigente. 

KG 
Big 

Zitos 
70 32,70606 2.289,42 

3 16 

31269 - Coco 

Ralado Sem 

Adição de 

Açúcar. 

Em flocos finos, 

Un Apti 20 6,31731 126,35 



acondicionado em 

embalagem 

aluminizada ou de 

polietileno atóxico 

contendo 100g, 

com identificação 

na embalagem 

(rótulo) dos 

ingredientes, valor 

nutricional, peso, 

fornecedor, data 

de fabricação e 

validade. Validade 

mínima de 06 

(seis) meses a 

contar da data de 

entrega. 

3 17 

31235 - Cookie 

Integral Sem 

Glúten.  

Sabores: coco, 

laranja ou cacau. 

Embalagem 120g 

Un Klain 10 9,83581 98,36 

3 18 

31320 - Doce de 

Leite em Pasta. 

O doce de leite 

deverá ser 

fabricado com 

matérias-primas 

sãs e limpas e em 

perfeito estado de 

conservação. Não 

deve conter glúten 

nem soro de leite. 

Deve apresentar 

selo do SIF. Pode 

conter os aditivos 

permitidos pela 

legislação. 

Consistência 

cremosa ou 

pastosa, sem 

cristais 

perceptíveis 

sensorialmente, 

cor castanho 

caramelado, sabor 

Un Incotril 30 19,39173 581,75 



e odor doce 

característico. 

Embalagem: potes 

de polietileno 

resistente com 

tampa 

hermeticamente 

fechada com lacre 

de proteção, 

devidamente 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador.  

Peso líquido de 

900g. Data de 

fabricação: 

máximo de 30 dias 

antes da data de 

entrega. Prazo de 

validade: mínimo 

de 08 meses a 

partir da data da 

entrega. 

3 19 

38170 - Leite de 

Coco em Pó 

Leite de coco 

desidratado, sem 

glúten sem 

aditivos artificiais. 

KG Copra 5 94,38976 471,95 

3 20 

38171 - Leite em 

Pó Integral 

Instantâneo 400g 

Ingredientes: leite 

fluído integral, 

não contém 

glúten, unidade 

máxima 3,5%. 

Informação 

nutricional no 

rótulo. Inscrição 

no Ministério da 

Agricultura. 

SIF/DIPOA. 

Embalagem 

aluminizada de 

400g, com prazo 

de validade 

mínimo de 06 

Un Frimesa 40 18,66204 746,48 



meses a contar da 

data de fabricação. 

3 21 

31248 - Lentilha.  

Classe graúda, 

tipo 1, conforme a 

Portaria n° 65, de 

16/02/93. O 

produto deverá 

estar em bom 

estado de 

conservação, 

isento de 

processos de 

fermentação, 

mofo, odor 

estranho e 

substâncias 

nocivas à saúde. 

Deve possuir 

registro no 

Ministério da 

Agricultura. Cor, 

odor e sabor 

próprios. 

Embalagem deve 

ser limpa, 

resistente e estar 

intacta, em bom 

estado de 

conservação e 

higiene. 

Acondicionada em 

pacotes de 

polietileno incolor 

e transparente, 

bem vedados, 

contento 500 g, 

devidamente 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador. 

Prazo de 

fabricação: máx. 

30 dias. 

Un Kisabor 50 9,6159 480,80 

3 23 

37184 - 

Macarrão penne 

com vegetais 

tricolor.  

Un GALO 50 6,69715 334,86 



Com sêmola de 

trigo enriquecida 

com ferro, acido 

ffólico, corantes 

naturais, urucum e 

cúrcuma ovos 

pasteurizados, 

embalagem 

íntegra de 500g 

validade mínio 6 

meses. 

3 25 

38172 - Milho de 

Pipoca 

Características: 

grupo duro, classe 

amarelo, tipo1. 

Embalagem: 

pacotes de plástico 

atóxico, contendo 

500g do produto. 

livre de sugidades 

e contaminantes, 

insetos e fungos. 

Rótulo com dados 

de indicação do 

fabricante, 

produto, peso, 

data de fabricação 

e validade e 

demais 

especificações 

exigidas na 

legislação vigente. 

Registro no órgão 

competente. 

KG Carol 50 6,07741 303,87 

3 26 

31254 - Milho 

Verde 

Congelado.  

Características: 

sabor, aroma e 

textura próprios, 

100% natural. 

Congelado a -

18ºC. Embalagem 

de polietileno 

contendo 350 g e 

as seguintes 

Un Copacol 50 9,82581 491,29 



informações: 

nome e/ou marca, 

ingredientes, data 

de validade, lote e 

informações 

nutricionais. 

3 31 

31260 - Polvilho 

Azedo. 

Fabricado a partir 

de matérias primas 

sãs e limpas. 

Pacote de 

polietileno 

atóxico, resistente, 

contendo peso 

líquido de 500 g, 

devidamente 

rotulado conforme 

órgão fiscalizador. 

Un Prata 20 7,24691 144,94 

3 32 

31259 - Polvilho 

Doce.  

Produto amiláceo 

extraído da 

mandioca 

(manihot 

utilíssima), 

acondicionado em 

embalagem 

plástica resistente 

e atóxica de 500 g, 

com identificação 

do produto, marca 

do fabricante, data 

de fabricação e 

validade. 

Un Prata 20 6,34729 126,95 

3 33 

31748 - Sal 

Refinado Iodado. 

Pacote com 1 kg, 

em polietileno 

transparente. 

Prazo de validade: 

12 meses. Data de 

fabricação: 30 

dias, devidamente 

rotulada conforme 

órgão fiscalizador. 

KG Cruzeiro 40 2,88877 115,55 

3 35 38175 - Uva Un Big 5 22,68033 113,40 



Passa Branca 

Sem sementes, 

livre de fungos. 

Embalagem 

hermeticamente 

fechada e rotulada 

conforme 

legislação vigente. 

Embalagem de 

500g. 

Zitos 

4 9 

35781 - Carne 

Bovina Moída 

Magra, de 1ª 

Qualidade.  

Características 

técnicas: carne 

moída de músculo 

bovino, fresca, 

resfriada de 0 a 7 

ºC, respeitando as 

recomendações do 

fabricante, ausente 

de aditivos 

(resíduos, CMS, 

nervos, 

cartilagens, 

miudezas). Carne 

de cor vermelha 

cereja, elástica, 

firme, não 

amolecida e nem 

pegajosa, sem 

manchas 

esverdeadas e com 

odor agradável. 

Embalagem à 

vácuo, intacta, 

acondicionada em 

sacos de 

polipropileno de 1 

kg, com a 

especificação do 

peso em cada 

pacote. A 

rotulagem deve 

conter no mínimo 

as seguintes 

informações: peso, 

KG Frizape 100 42,47687 4.247,69 



data de 

processamento, 

data de validade, 

carimbo de 

inspeção estadual 

ou federal, 

procedência da 

carne, nome e/ou 

marca, lote e 

informações 

nutricionais.  

Prazo de validade: 

máximo de 60 

dias. O transporte 

deve ser 

refrigerado. 

4 10 

31335 - Carne de 

Frango, Coxa e 

Sobre Coxa com 

Osso.  

Características 

técnicas: 

congelado a -12ºC 

ou menos, 

respeitando as 

recomendações do 

fabricante, com 

pesagem média de 

250g por peça. A 

carne deve ser 

firme e sem 

manchas, peça lisa 

e coloração clara, 

pele aderente e 

odor 

característico. Não 

poderá conter 

excesso de gelo. 

Embalagem: deve 

estar intacta. Prazo 

de validade: 

mínimo de 10 

meses. Data de 

fabricação: 

máximo de 30 

dias. A rotulagem 

deve conter no 

mínimo as 

KG languiru 100 12,62313 1.262,31 



seguintes 

informações: peso, 

data de 

processamento, 

data de validade, 

carimbo de 

inspeção estadual 

ou federal, 

procedência da 

carne, nome e/ou 

marca, lote e 

informações 

nutricionais. O 

transporte deve ser 

refrigerado. 

Total (R$): 14.190,01 

 

 4600 - KATRY - EIRELI (39.674.834/0001-18) 

Lote Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Marca Qtd 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 

2 1 

31289 - Abacaxi 

Pérola. 

Fruto in natura, de 

tamanho médio pesando 

aproximadamente 1,5 a 

1,8 kg cada, de primeira, 

firme e íntegro. Deve 

estar ileso, sem rupturas 

e ou pancadas na casca, 

isento de sujidades, 

insetos, parasitas, larvas 

e corpos estranhos 

aderidos à superfície 

externa. Não deve 

apresentar quaisquer 

lesões de origem física, 

mecânica ou biológica; 

livre de resíduos de 

fertilizantes. 

KG 
IN 

NATURA 
70 7,69246 538,47 

2 2 

26588 - Abobrinha 

italiana. 

 Preferencialmente 

orgânica. Produto 

limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, 

KG 
IN 

NATURA 
65 6,34378 412,35 



com aspecto, aroma e 

sabor típicos da 

variedade e 

uniformidade no 

tamanho e na cor. Não 

serão permitidos 

rachaduras, perfurações 

e cortes. 

2 3 

32435 - Alface crespa 

ou americana. 

Preferencialmente 

orgânica. 

Características: de 

primeira qualidade, 

folhas firmes, íntegras, 

adequadas para o 

consumo, com todas as 

partes comestíveis 

aproveitáveis, cor e 

sabor característicos. 

Não deverão estar 

danificados por lesões 

que afetem sua 

aparência e utilização. 

Isento de pontos 

amarelados ou 

apodrecidos, livre de 

sujidades, parasitas e 

larvas. Acondicionadas 

em embalagem de 

polietileno atóxico. 

KG 
IN 

NATURA 
100 28,17238 2.817,24 

2 4 

31291 - Banana 

Caturra. 

In natura. Deve estar em 

perfeitas condições de 

conservação, sua 

coloração deve ser de 

verde para amarelo, não 

deve estar 

completamente madura. 

Produto muito maduro 

ou deteriorado não serão 

aceitos. 

KG 
IN 

NATURA 
2.150 4,49559 9.665,52 

2 5 

32437 - Batata doce. 

Preferencialmente 

orgânica. Lavada, de 1ª 

qualidade, sem lesões de 

KG 
IN 

NATURA 
80 4,39569 351,66 



origem física ou 

mecânica, não 

apresentarem rachaduras 

ou cortes na casca, livre 

de enfermidades, isenta 

de partes pútridas. Pode 

apresentar-se com a pele 

rosada ou roxa, com 

tamanho grande ou 

médio. 

2 11 

31295 - Cebola. 

Características Técnicas: 

íntegras e de primeira 

qualidade. Não deve 

apresentar quaisquer 

lesões de origem física, 

mecânica ou biológica. 

KG 
IN 

NATURA 
50 5,34476 267,24 

2 12 

32441 - Cenoura. 

Preferencialmente 

orgânica. Sem folhas. 

Características Técnicas: 

deve apresentar as 

características de 

qualidade, bem 

definidas, bem 

formadas, livre de danos 

mecânicos, fisiológicos, 

pragas, doenças e 

sujidades.  Estar em 

perfeitas condições de 

conservação e 

maturação. 

KG 
IN 

NATURA 
100 7,39275 739,28 

2 14 

26598 - Chicória.  

Preferencialmente 

orgânica. 

Características: de 

primeira qualidade, 

folhas firmes, não 

poderá estar murcha, 

íntegra, adequada para o 

consumo, com todas as 

partes comestíveis 

aproveitáveis, cor e 

sabor característicos. 

Não deverá estar 

danificada por lesões 

que afetem sua 

KG 
IN 

NATURA 
100 30,96964 3.096,96 



aparência e utilização. 

Isento de pontos 

amarelados ou 

apodrecidos, livre de 

sujidades, parasitas e 

larvas. Acondicionadas 

em embalagem de 

polietileno atóxico. 

2 15 

32442 - Chuchu. 

Preferencialmente 

orgânico. 

Características: íntegro, 

livre de doenças e 

sujidades, insetos, 

parasitas, larvas e 

corpos estranhos, de 

primeira qualidade. 

KG 
IN 

NATURA 
70 4,49559 314,69 

2 22 

31299 - Maçã Fuji 

Nacional.  

Fruto in natura, tamanho 

médio, com 

características íntegras e 

de primeira qualidade. 

Fresco, limpo, coloração 

uniforme, aroma, cor e 

sabor típicos da espécie, 

apresentando grau de 

maturação tal que lhe 

permita suportar a 

manipulação, o 

transporte e a 

conservação em 

condições adequadas 

para o consumo. Não 

deve apresentar 

quaisquer lesões de 

origem física, mecânica 

ou biológica. 

KG 
IN 

NATURA 
650 7,49265 4.870,22 

2 24 

31302 - Melão.  

Fruto in natura, de 

primeira qualidade, sem 

defeitos sérios, 

apresentando tamanho, 

cor e conformação 

uniforme, devendo ser 

bem desenvolvidas e 

maduras. Devem ser 

KG 
IN 

NATURA 
230 7,59256 1.746,29 



frescas, terem atingido o 

grau máximo ao 

tamanho, aroma, cor e 

sabor próprios da 

espécie e variedades. 

Não devem conter 

substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos 

estranhos aderentes à 

superfície da casca. 

Isentos de Unidade 

externa anormal, aroma 

e sabor estranhos. A 

polpa deve estar intacta 

e firme. 

2 27 

31739 - Ovos de 

Galinha.  

Características: 

vermelhos, tipo grande, 

frescos, selecionados, 

com embalagem 

primária atóxica em 

dúzias. Produto isento 

de rachaduras, 

estufamento, sem 

sujidades. Casca de ovo 

limpa, áspera, fosca, 

odor e aspectos 

característicos. 

Embalagem deverá estar 

devidamente rotulada 

contendo os dizeres tipo 

colonial, com registro 

nos órgãos de inspeção 

sanitária. O produto 

deverá apresentar 

validade mínima de 20 

dias no momento da 

entrega. 

DZ 
IN 

NATURA 
250 9,8903 2.472,58 

2 34 

36386 - Maço de 

tempero verde. 

Aproximadamente 200 

gramas de salsinha e 

200 gramas de 

cebolinha, de 1ª 

qualidade. 

MAÇO 
IN 

NATURA 
18 5,69442 102,50 

Total (R$): 27.395,00 

  



 

2829 - Panificadora Bolo Fofo (15.170.726/0001-40) 

Lote Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Marca Qtd 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 

1 28 

31213 - Pão Hot Dog. 

Produto obtido por 

processamento tecnológico 

adequado, preparado com 

farinha de trigo, fermento 

biológico, água, sal, gordura. 

Deve apresentar sabor, odor 

e cor característicos. Isento 

de gordura trans. Serão 

rejeitados pães queimados ou 

mal cozidos. O pão deverá 

ser fabricado no dia da 

entrega e não deve estar 

amassado. A embalagem 

deve ser plástica, estéril e 

descartável. Separado em 

quantidade conforme 

cronograma fornecido. Peso 

unitário 70 g. 

KG Própria 130 18,85089 2.450,62 

1 29 

38173 - Pão sem glúten e 

sem lactose 

Caracterísicas: Isento de 

glúten e lactose, embalagem 

intacta, acondicionada em 

saco de polietileno 

transparente, 450 gramas por 

pacote. Validade mínima de 

05 meses. 

Un Própria 7 15,83157 110,82 

1 30 

38174 - Pão Sovado 

Ingredientes: farinha de trigo, 

fermento biológico e sal. 

Deve apresentar sabor, odor 

e cor característicos. Serão 

regeitados pães queimados 

ou mal cozidos. O pão deverá 

ser fabricado no dia da 

entrega e não deve estar 

amassado. Acondicionados 

em embalagem plástica, 

estéril e descartável. Seprdo 

em quanidade conforme 

KG Própria 130 17,45048 2.268,56 



cronograma fornecido, Peso 

unitário 50g. 

Total (R$): 4.830,00 

 
 

Arroio Trinta – SC, 4 de julho de 2022. 

 

 

 

Alcidir Felchilcher 

Prefeito Municipal 


