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DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE ADJUDICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO 
 

Ref.: PREGÃO Nº 34/2021 - PROCESSO Nº 68/2021 - OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 

Gêneros Alimentícios que serão utilizados nas Reuniões e Eventos realizados pelas secretarias municipais, por um período 
de 12 meses, conforme Edital e seus Anexos. 

 

 
À Diretora de Administração 
Sra. ANGELA MARIA PUERARI 
 

 
Encaminhamos o presente processo licitatório para que seja emitida a competente deliberação, enaltecendo-se que o 

procedimento, no juízo da Pregoeira e Equipe de Apoio, desenvolveu-se dentro dos estritos termos da legislação vigente, 

pelo que a sua homologação é recomendada ao PREGÃO Nº 34/2021 - PROCESSO Nº 68/2021 - OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios que serão utilizados nas Reuniões e Eventos 

realizados pelas secretarias municipais, por um período de 12 meses, conforme Edital e seus Anexos., e sua 
ADJUDICAÇÃO é recomendada em favor da empresa MARIA DE LOURDES DOS SANTOS EIRELI, com sede à Avenida do 

Comércio, nº 773, Bairro: Itapema do Norte, na cidade de Itapoá/SC, CEP: 89249-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.135.356/0001-
01, e Inscrição Estadual nº 2.586.432-42, representada neste ato pela titular, a Sra.MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, portadora 

do CNPF/MF nº 530.408.139-00, e do CI.RG nº 3121993-0 SESP/PR: 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. MARCA QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 
Pão de queijo assado pronto para o consumo, peso 
unitário médio de 80g. Produto íntegro (não 
amassados). 

KG Própria 360 R$ 29,00 R$ 10.440,00 

2 

Salgadinho ASSADO – CENTO - Com 
aproximadamente 30 gramas cada, devendo ser 
entregues em temperatura habitual à sua 
comercialização (quente). Recheios diversos (carne 
moída, frango, presunto, queijo e salsicha). Os 
sabores serão definidos no momento da emissão da 

Ordem de compra. 

UN Própria 230 R$ 55,00 R$ 12.650,00 

3 

Salgadinho frito – CENTO - Com 
aproximadamente 30 gramas cada, devendo ser 
entregues em temperatura habitual à sua 
comercialização (quente). Recheios diversos (carne 
moída, frango, presunto, queijo e salsicha). Os 
sabores serão definidos no momento da emissão da 
Ordem de compra. 

UN Própria 250 R$ 48,00 R$ 12.000,00 

4 

Sanduíche frio de pão integral em fatias com 
queijo, presunto e margarina – Com aprox. 130g 
cada unidade. Entregar inteiro ou dividido ao meio, 
conforme solicitado na Ordem de compra 

KG Própria 150 R$ 28,46 R$ 4.269,00 

5 

Bolo tipo "kuka" de farofa. Produto íntegro, sem 
partes mofadas ou sujas. Dispostos em bandejas de 
isopor e embalados em plástico específico para 
alimentos, contendo data de fabricação e de validade 
do produto. 

KG Própria 225 R$ 20,00 R$ 4.500,00 

6 

Bolo pronto (sabores: chocolate / cenoura / 
coco / leite condensado) com cobertura. 
Produto íntegro, sem partes mofadas ou sujas. 
Dispostos em bandejas de isopor e embalados em 
plástico específico para alimentos, contendo data de 
fabricação e de validade do produto. Os sabores 
serão definidos no momento da emissão da Ordem 
de compra. 

KG Própria 230 R$ 18,12 R$ 4.167,60 

7 

Doce tipo “Orelha de gato” frita e polvilhada 
com açúcar e canela. Ingredientes permitidos: 
Farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, leite em 
pó, sal, canela em pó, fermento químico. 

KG Própria 120 R$ 23,65 R$ 2.838,00 
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Embalagens de 500gr, contendo data de fabricação e 

validade. 

8 

Café PASSADO – deverá ser utilizado café 
torrado e Moído, de 1º Qualidade, classificação 
oficial brasileira (tipo 8 Cob.), com no máximo de 
15% de grão P.V.A (Pretos, Verdes e Ardidos), 
isento de bebidas rio ou riozona, ponto de torra 
média, moagem média/fina e informações na 
embalagem conforme legislação em vigor. 

L Caboclo 400 R$ 9,00 R$ 3.600,00 

9 

Açúcar refinado SACHE, branco de 1º qualidade, 
acondicionado em sachês de 5 gramas, com todas as 
informações pertinentes ao produto, previsto na 
legislação vigente, constando data de fabricação e 
validade nos pacotes individuais. 

UN Guarani 300 R$ 6,00 R$ 1.800,00 

10 

LEITE QUENTE - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 
- Homogeneizado, teor de gordura de 3%, 
submetido a processo de ultrapasteurização (Ultra 
High Temperature) e envasado sob condições 
assépticas. 

L Tirol 150 R$ 8,00 R$ 1.200,00 

11 

Suco de frutas 100% natural, gelado, pronto 
para consumo, não fermentado, enriquecido com 
vitamina C, acondicionado em embalagem longa vida 
(Tetra Pak), com no mínimo 1 litro, em embalagem 
original do fabricante, com registro no MA-SIF, 
estampada na embalagem informações do fabricante 
e data de vencimento, sabores diversos. 

L Dafruta 350 R$ 7,50 R$ 2.625,00 

12 

Refrigerante sabores – bebida não alcoólica, não 
fermentada, e gaseificada, composto por água 
mineral gaseificada, açúcar, suco natural 
concentrado sabores e aroma natural. Embalagem 
de 2 litros. 

UN Kuat 200 R$ 8,00 R$ 1.600,00 

TOTAL GERAL R$ 61.689,60 

 
 
Sigam-se os ulteriores termos. 

Itapoá, 09 de setembro de 2021. 
 

 

 
_________________________________ 

FERNANDA CRISTINA ROSA 
PREGOEIRA  

  

 


