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 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
Inexigibilidade 

Para Aquisição de Bens 
121/2022 

Processo Administrativo: 121/2022 
 

 
  

 

Ao Sr. MARCIONEI HILLESHEIM tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada 
pela Portaria nº 270/2022. 
  

Homologo  

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Inexigibilidade nº. 121/2022, 
o(s) participante(s): 
 

  
 
 

  

42242 - JOAO ALFLEN 
 

Item Descrição Quantidade Total Valor Unitário Valor Total 

15 LARANJA: in natura, de primeira qualidade, fresca, 
compacta e firme isenta de sujidades, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida. Sem lesões de 
origem física ou mecânica. Embalagem: caixa plástica 
resistente e limpas ou em redinhas conforme a quantidade 
solicitada. 

1.600 R$2,98 R$4.768,00 

17 REPOLHO in natura, primeira qualidade, fresco, firmes, 
cabeças fechadas com as folhas externas principais e 
coloração uniforme. Isento de ferimentos, folhas 
amareladas, manchas, terra, sujidades, parasitas e larvas. 
Peso entre 1,5 kg a 3,0 kg a unidade. Embalagem: caixa 
plástica resistente e limpas ou em redinhas conforme a 
quantidade solicitada. 

100 R$3,86 R$386,00 

19 TOMATE: in natura, tipo salada, 1a qualidade, fresco, 
limpos, íntegros, tamanho médio, grau médio de 
maturação, casca sã, polpa firme e intacta, coloração 
vermelha. Isento de terra, sujidades, podridão, rachaduras, 
parasitas e larvas, lesões, dano e manchas. Sem lesões de 
origem física ou mecânica. Embalagem: caixa plástica 
resistente e limpas ou em redinhas conforme a quantidade 
solicitada. 

2.000 R$6,00 R$12.000,00 

  
Total do Fornecedor: R$17.154,00 

48615 - VALDEMAR JOAO DALPRA 
 

Item Descrição Quantidade Total Valor Unitário Valor Total 

20 BISCOITO CASEIRO DE NATAL SEM PINTURA: 
ingredientes: farinha de trigo, leite, ovos, margarina, água, 
fermento químico, bicarbonato de sódio e sal. Não contém 
conservante ou corante. Livre de umidade e fragmentos 
estranho, embalagem de 1 kg. Com autorização dos 
órgãos competentes. 

50 R$28,33 R$1.416,50 

21 BISCOITO CASEIRO AMANTEIGADO:  não conter 
conservante ou corante. Livre de umidade e fragmentos 
estranho, embalagem de 1 kg. Com autorização dos 
órgãos competentes. 

50 R$28,33 R$1.416,50 

22 BISCOITO CASEIRO AMANTEIGADO COM CACAU:  não 
conter conservante ou corante. Livre de umidade e 
fragmentos estranho, embalagem de 1 kg. Com 
autorização dos órgãos competentes. 

50 R$30,66 R$1.533,00 

24 COOKIES COM GOTAS DE CHOCOLATE: não conter 
conservante ou corante. Livre de umidade e fragmentos 
estranho, embalagem de 1 kg. Com autorização dos 
órgãos competentes. 

50 R$32,00 R$1.600,00 

25 BISCOITO DE FUBÁ; não conter conservante ou corante. 
Livre de umidade e fragmentos estranho, embalagem de 1 
kg. Com autorização dos órgãos competentes. 

50 R$28,33 R$1.416,50 

26 BISCOITO CASEIRO SEM LEITE: frescos, não apresentar 50 R$30,50 R$1.525,00 
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nos ingredientes produtos leite ou traços de leite ou 
proteína do leite. Fabricado com matérias-primas de 
primeira qualidade, respeitando-se as boas práticas de 
fabricação. Deve estar isento de micro organismo e 
substancia que venha a comprometer o armazenamento e 
a saúde humana. No rótulo impresso deve constar no 
mínimo a denominação do produto: produto sem leite. A 
data de fabricação, data de validade, lista de ingredientes, 
procedência e informação nutricional. 

28 BISCOITO CASEIRO SEM LACTOSE: frescos, não 
apresentar nos ingredientes produtos com lactose. 
Fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, 
respeitando-se as boas práticas de fabricação. Deve estar 
isento de micro organismo e substancia que venha a 
comprometer o armazenamento e a saúde humana. No 
rótulo impresso deve constar no mínimo a denominação do 
produto: produto sem lactose. A data de fabricação, data 
de validade, lista de ingredientes, procedência e 
informação nutricional. 

50 R$30,50 R$1.525,00 

  
Total do Fornecedor: R$10.432,50 

48666 - ALBERTINO HERMANN 
 

Item Descrição Quantidade Total Valor Unitário Valor Total 

7 BRÓCOLIS: in natura, primeira qualidade, fresco. 
Coloração verde, caule tenro e envolvidas pelas folhas 
externas. Isentos de sujidades, mofos, parasitas e larvas, 
folhas amareladas e danos. Peso de 0,18 kg a 0,25 kg a 
unidade. Sem lesões de origem física ou mecânica. 
Embalagem: caixa plástica resistente e limpas ou em 
redinhas conforme a quantidade solicitada. 

300 R$4,31 R$1.293,00 

9 CEBOLINHA VERDE in natura de primeira qualidade, com 
folhas verdes, frescas, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Isenta de defeitos, escoloração, terras, 
sujidades e folhas de espécies diferenciadas. Sem 
presença de folhas amarelas. Peso médio por maço de 
100g, sem lesões de origem física ou mecânica. 
Embalagem: caixa plástica resistente e limpas ou em 
redinhas conforme a quantidade solicitada. 

250 R$3,10 R$775,00 

12 COUVE-FLOR: in natura, primeira qualidade, cor branca ou 
creme, fresca e cabeça compacta envolvida por folhas 
verdes. Isentos de sinais de murcho, manchas escuras, 
mofo, terra, sujidades, parasitas e larvas. 
Preferencialmente orgânico. Peso entre 0,5 a 1kg. Sem 
lesões de origem física ou mecânica. Embalagem: caixa 
plástica resistente e limpas ou em redinhas conforme a 
quantidade solicitada. 

400 R$4,78 R$1.912,00 

14 FEIJÃO PRETO: tipo 1, primeira qualidade, grãos inteiros e 
sãos, aspecto brilhoso e liso. Isento de terra, sujidades, 
pedras, fungos, mofo, insetos e parasitas, outras 
variedades de grãos. A embalagem deve ser transparente, 
atóxica e limpa. Peso da embalagem 01 kg. Conter na 
embalagem a identificação, procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade e peso do 
produto. A data de validade mínima deverá ser de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega nas unidades 
educacionais. 

250 R$8,00 R$2.000,00 

18 SALSINHA: in natura de primeira qualidade, com folhas 
verdes, frescas, intactas, firmes e bem desenvolvidas. 
Isenta de defeitos, escoloração, terras, sujidades e folhas 
de espécies diferenciadas. Sem presença de folhas 
amarelas. Peso médio por maço de 100g, sem lesões de 
origem física ou mecânica. Embalagem: caixa plástica 
resistente e limpas ou em redinhas conforme a quantidade 
solicitada. 

200 R$3,48 R$696,00 

  
Total do Fornecedor: R$6.676,00 

55344 - EGON BUTZKE 
 

Item Descrição Quantidade Total Valor Unitário Valor Total 

2 BANANA CATURRA: in natura, em pencas de primeira 
qualidade, coloração uniforme, com polpa firme e devendo 
ser bem desenvolvida fresca, compacta e firme. Isenta de 

3.250 R$3,48 R$11.310,00 
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lesões na casca e no interior, rachaduras ou cortes, 
sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, 
embalagem: caixa plástica resistente e limpas ou em 
redinhas conforme a quantidade 

6 BETERRABA: in natura, vermelha, primeira qualidade, 
fresca, coloração uniforme e característico da espécie. 
Isenta de folhas e talos, danos profundos, podridão, 
sujidades, parasitas e larvas. Não pode estar murcha. Peso 
entre 0,1kg a 0,5 kg a unidade. Embalagem: caixa plástica 
resistente e limpas ou em redinhas conforme a quantidade 
solicitada. 

1.000 R$3,81 R$3.810,00 

46 PÊSSEGO: DE ÓTIMA QUALIDADE, FRESCA, 
COMPACTA E FIRME ISENTA DE SUJIDADES, 
TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM DANOS 
FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E 
TRANSPORTE. Embalagem: caixa plástica resistente e 
limpa ou em redinhas, conforme a quantidade solicitada 

600 R$9,33 R$5.598,00 

  
Total do Fornecedor: R$20.718,00 

56600 - NEUSENI PAWLACK MUELLER 
 

Item Descrição Quantidade Total Valor Unitário Valor Total 

23 BISCOITO CASEIRO INTEGRAL: elaborado com farinha 
de trigo integral e demais ingredientes básicos. Não conter 
conservante ou corante. Livre de umidade e fragmentos 
estranho, embalagem de 1 kg. Com autorização dos 
órgãos competentes. 

100 R$35,00 R$3.500,00 

  
Total do Fornecedor: R$3.500,00 

64637 - JONAS MAUERVERKC 
 

Item Descrição Quantidade Total Valor Unitário Valor Total 

33 MEL PURO: EM EMBALAGEM DE 1KG, COM DATA DE 
FABRICAÇÃO E VALIDADE 

80 R$31,00 R$2.480,00 

  
Total do Fornecedor: R$2.480,00 

70440 - JUAREZ PENZ 
 

Item Descrição Quantidade Total Valor Unitário Valor Total 

2 BANANA CATURRA: in natura, em pencas de primeira 
qualidade, coloração uniforme, com polpa firme e devendo 
ser bem desenvolvida fresca, compacta e firme. Isenta de 
lesões na casca e no interior, rachaduras ou cortes, 
sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, 
embalagem: caixa plástica resistente e limpas ou em 
redinhas conforme a quantidade 

2.000 R$3,48 R$6.960,00 

4 BATATA DOCE in natura, primeira qualidade, com casca 
limpa, tamanho e coloração 
Uniforme. Fresca, compacta e firme. Isenta de lesões na 
casca e no interior, rachaduras ou cortes, sujidades, 
parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos 
oriundos de manuseio e transporte, embalagem: caixa 
plástica resistente e limpas ou em redinhas conforme a 
quantidade solicitada. 

600 R$3,91 R$2.346,00 

17 REPOLHO in natura, primeira qualidade, fresco, firmes, 
cabeças fechadas com as folhas externas principais e 
coloração uniforme. Isento de ferimentos, folhas 
amareladas, manchas, terra, sujidades, parasitas e larvas. 
Peso entre 1,5 kg a 3,0 kg a unidade. Embalagem: caixa 
plástica resistente e limpas ou em redinhas conforme a 
quantidade solicitada. 

300 R$3,86 R$1.158,00 

35 LIMÃO: in natura, de primeira qualidade, fresca, compacta 
e firme, isenta de sujidades e fungos na casa, tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida. Sem 
lesões de origem física ou mecânica. Embalagem: caixa 
plástica resistente e limpas ou em redinhas conforme a 
quantidade solicitada. 

400 R$2,50 R$1.000,00 

45 MILHO VERDE: in natura. Apresentação: espiga com 
coloração dos grãos amarelo forte, grãos bem 
desenvolvidos e novos, porém macios e leitosos, grãos 
inteiros, sem podridão e sem fungos. Sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

2.000 R$1,21 R$2.420,00 
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Embalagem: caixa plástica resistente e limpa ou em 
redinhas conforme a quantidade solicitada.   

Total do Fornecedor: R$13.884,00 

79561 - JAQUELINE CARVALHO 
 

Item Descrição Quantidade Total Valor Unitário Valor Total 

37 AGRIÃO: DE BOA QUALIDADE, COM FOLHAS VERDES, 
SEM PRESENÇA DE FLORES E FOLHAS AMARELAS. 
SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, 
PERFURAÇÕES E CORTES.MAÇOS DE 350G. 

50 R$4,27 R$213,50 

40 ORA PRO NOBIS: in natura, fresca, primeira qualidade, 
folhas sãs, firmes, intactas. Isentas de rupturas, terras, 
parasitas, larvas e lesmas. Embalagem de 20g. 

200 R$4,32 R$864,00 

  
Total do Fornecedor: R$1.077,50 

84565 - JUAREZ SEBASTIAO HERMANN 
 

Item Descrição Quantidade Total Valor Unitário Valor Total 

7 BRÓCOLIS: in natura, primeira qualidade, fresco. 
Coloração verde, caule tenro e envolvidas pelas folhas 
externas. Isentos de sujidades, mofos, parasitas e larvas, 
folhas amareladas e danos. Peso de 0,18 kg a 0,25 kg a 
unidade. Sem lesões de origem física ou mecânica. 
Embalagem: caixa plástica resistente e limpas ou em 
redinhas conforme a quantidade solicitada. 

400 R$4,31 R$1.724,00 

9 CEBOLINHA VERDE in natura de primeira qualidade, com 
folhas verdes, frescas, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Isenta de defeitos, escoloração, terras, 
sujidades e folhas de espécies diferenciadas. Sem 
presença de folhas amarelas. Peso médio por maço de 
100g, sem lesões de origem física ou mecânica. 
Embalagem: caixa plástica resistente e limpas ou em 
redinhas conforme a quantidade solicitada. 

300 R$3,10 R$930,00 

12 COUVE-FLOR: in natura, primeira qualidade, cor branca ou 
creme, fresca e cabeça compacta envolvida por folhas 
verdes. Isentos de sinais de murcho, manchas escuras, 
mofo, terra, sujidades, parasitas e larvas. 
Preferencialmente orgânico. Peso entre 0,5 a 1kg. Sem 
lesões de origem física ou mecânica. Embalagem: caixa 
plástica resistente e limpas ou em redinhas conforme a 
quantidade solicitada. 

200 R$4,78 R$956,00 

14 FEIJÃO PRETO: tipo 1, primeira qualidade, grãos inteiros e 
sãos, aspecto brilhoso e liso. Isento de terra, sujidades, 
pedras, fungos, mofo, insetos e parasitas, outras 
variedades de grãos. A embalagem deve ser transparente, 
atóxica e limpa. Peso da embalagem 01 kg. Conter na 
embalagem a identificação, procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade e peso do 
produto. A data de validade mínima deverá ser de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega nas unidades 
educacionais. 

300 R$8,00 R$2.400,00 

18 SALSINHA: in natura de primeira qualidade, com folhas 
verdes, frescas, intactas, firmes e bem desenvolvidas. 
Isenta de defeitos, escoloração, terras, sujidades e folhas 
de espécies diferenciadas. Sem presença de folhas 
amarelas. Peso médio por maço de 100g, sem lesões de 
origem física ou mecânica. Embalagem: caixa plástica 
resistente e limpas ou em redinhas conforme a quantidade 
solicitada. 

250 R$3,48 R$870,00 

  
Total do Fornecedor: R$6.880,00 

85316 - AIRTON PENZ 
 

Item Descrição Quantidade Total Valor Unitário Valor Total 

5 BATATA INGLESA in natura, de primeira qualidade, fresca, 
compacta, firme, tamanho grande coloração uniforme e 
casca lisa. Isentas de brotamento, esverdeamento, 
rachadura profunda, podridões no centro e na casca, 
ausência de sujidades, parasitas e larvas. Sem lesões de 
origem rachaduras e cortes, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte peso entre 
0,10 a 0,15 kg a unidade. Embalagem: caixa plástica 
resistente e limpas ou em redinhas conforme a quantidade 

3.000 R$4,13 R$12.390,00 
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solicitada. 

10 CENOURA: in natura, primeira qualidade, fresca, com 
tamanho médio entre 10 a 17 cm de comprimento, 
coloração laranja intensa e com casca sã. Isenta de lesões, 
pigmentação verde ou roxa na parte superior, folhas, 
rachaduras, podridão, cortes na casca, terra, sujidades, 
parasitas e larvas. Peso entre 0,070 a 0,140 kg a unidade. 
Sem lesões de origem física ou mecânica. Embalagem: 
caixa plástica resistente e limpas ou em redinhas conforme 
a quantidade solicitada. 

1.300 R$3,62 R$4.706,00 

36 VAGEM: in natura, coloração verde característica, fresca, 
embalagem à granel, íntegros, sem pontos escuros, sinais 
de deterioração e maduras. Embalagem: caixa plástica 
Resistente e limpas ou em redinhas conforme a quantidade 
solicitada. 

600 R$6,80 R$4.080,00 

39 LARANJA LIMA: in natura, de primeira qualidade, fresca, 
compacta e firme isenta de sujidades, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida. Sem lesões de 
origem física ou mecânica. Embalagem: caixa plástica 
resistente e limpas ou em redinhas conforme a quantidade 
solicitada. 

1.200 R$2,75 R$3.300,00 

  
Total do Fornecedor: R$24.476,00 

109207 - ANGELA MARIA HERMANN FERREIRA 
 

Item Descrição Quantidade Total Valor Unitário Valor Total 

7 BRÓCOLIS: in natura, primeira qualidade, fresco. 
Coloração verde, caule tenro e envolvidas pelas folhas 
externas. Isentos de sujidades, mofos, parasitas e larvas, 
folhas amareladas e danos. Peso de 0,18 kg a 0,25 kg a 
unidade. Sem lesões de origem física ou mecânica. 
Embalagem: caixa plástica resistente e limpas ou em 
redinhas conforme a quantidade solicitada. 

300 R$4,31 R$1.293,00 

9 CEBOLINHA VERDE in natura de primeira qualidade, com 
folhas verdes, frescas, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Isenta de defeitos, escoloração, terras, 
sujidades e folhas de espécies diferenciadas. Sem 
presença de folhas amarelas. Peso médio por maço de 
100g, sem lesões de origem física ou mecânica. 
Embalagem: caixa plástica resistente e limpas ou em 
redinhas conforme a quantidade solicitada. 

250 R$3,10 R$775,00 

12 COUVE-FLOR: in natura, primeira qualidade, cor branca ou 
creme, fresca e cabeça compacta envolvida por folhas 
verdes. Isentos de sinais de murcho, manchas escuras, 
mofo, terra, sujidades, parasitas e larvas. 
Preferencialmente orgânico. Peso entre 0,5 a 1kg. Sem 
lesões de origem física ou mecânica. Embalagem: caixa 
plástica resistente e limpas ou em redinhas conforme a 
quantidade solicitada. 

400 R$4,78 R$1.912,00 

14 FEIJÃO PRETO: tipo 1, primeira qualidade, grãos inteiros e 
sãos, aspecto brilhoso e liso. Isento de terra, sujidades, 
pedras, fungos, mofo, insetos e parasitas, outras 
variedades de grãos. A embalagem deve ser transparente, 
atóxica e limpa. Peso da embalagem 01 kg. Conter na 
embalagem a identificação, procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade e peso do 
produto. A data de validade mínima deverá ser de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega nas unidades 
educacionais. 

250 R$8,00 R$2.000,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lontras, 13 de maio de 2022. 
    
 
 
 

_______________________________________ 
MARCIONEI HILLESHEIM 

PREFEITO 
 
 

 


