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ESTADO DE SANTA CATARINA                         
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA                  
CNPJ: 82.826.462/0001-27                    
RUA XV DE NOVEMBRO, 26                     
CEP: 89.590-000 - ARROIO TRINTA - SC            
      

 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 
 
 

O Sr. ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer 
conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve: 
 
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 
 
       Processo Administrativo Nº 000129/2021 - PR 
  
       Pregão Presencial Nº: 000056/2021 - PR 
 
Data Homologação: 22/10/2021 
 
Objeto da Licitação: Aquisição de 550 unidades de caixas de bombons para distribuição as crianças do Município nas 
Festividades Natalinas, conforme exigências estabelecidas pelo Edital e seus anexos. 
 
Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):  
 
 3163 - SUPERMERCADO SANTA JULIANA LTDA - EPP   (08.652.909/0001-36) 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Marca Quantidade Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total (R$) 

1 31026 - Caixa de bombom, produto de boa 
qualidade, embalada em caixa de papel 
envolvida em filme plástico. 
  sem sinais de violação, não devendo estar 
amassada, conter tabela nutricional, nome do 
fabricante e data de validade não inferior a 
noventa (90) dias.  Deve apresentar aspectos 
cores e cheiros característicos ao produto. A 
caixa deverá apresentar peso de  
aproximadamente 250 gramas (aceitando-se 
variação de até +- 10%)  contendo  
minimamente 15 unidades de bombons, com 10  
sabores variados. 

CX. Lacta 550  10,13  5.571,50 

Total (R$):  5.571,50 
 
 
 
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado por transferência bancária, em até 30 (trinta) dias após 
fornecimento dos   itens   licitados.    
 
Prazo Entrega: O fornecimento dos   itens   licitados, deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir da emissão da Autorização de Fornecimento expedida   pelo órgão competente da Administração Pública 
Municipal. 
 
Forma de Reajuste: Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a 
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aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidadas. 
 
Local de Entrega: Os itens licitados, deverão ser entregue no Paço Municipal localizado a Rua XV de Novembro Nº 
26 Centro -  responsável pela fiscalização contratual, informado neste Edital.  
 
 

Arroio Trinta - SC, 22/10/2021        
 
 
 
 

               ALCIDIR FELCHILCHER 
                    Prefeito Municipal de Arroio Trinta           

 
 


