
  

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Rua Benjamin Constant 13 – Centro – Lages/SC CEP 88501-900 Fone: (49) 3019-7405 

E-mail: licita3@lages.sc.gov.br 

 

CONTRATO Nº 70/2020 

 

 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE LAGES /5º 

BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, 

inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, 

com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, 

Centro, Lages, SC. 

 

CONTRATADA: JULIO CESAR RODRIGUES 

DELFES, inscrita no CNPJ sob nº 

82.894.718/0001-33, estabelecida na Rua Mario 

Ribeiro Ramos, nº 248, Bairro Universitário, em 

Lages/SC. CEP 88.509-340. Fone: (49) 3225-

2205. E-mail juliodelfes@gmail.com. 

 

O Município de Lages/5º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, pessoa jurídica de direito 

público, neste ato representado por seu Major 5ºBBM – Mateus Muniz Corradini, doravante 

denominado CONTRATANTE e a Empresa JULIO CESAR RODRIGUES DELFES, neste ato 

representada pelo Sr. Julio Cesar Rodrigues Delfes, portador do CPF nº 656.055.009-53, de agora 

em diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do 

Processo Licitatório nº 53/2020, correlato Dispensa de Licitação nº 09/2020, fundamentado no art. 

24, IV, da Lei 8.666/93, com parecer jurídico n° 319/2020, aberto e homologado em 29/04/2020, 

consoante as cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento emergencial de gêneros 

alimentícios para confecção das refeições das guarnições de serviço em regime de plantão (24 

horas) do Corpo de Bombeiros Militar de Lages. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S) 

2.1 Do Início: da data de assinatura do Contrato; 
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2.2 Da Execução: contar-se-á da data da assinatura do presente contrato; 

2.3 Da Entrega(s)/Local(is): em até 5 (cinco) dias, a contar da data da(s) solicitação(ões), nos 

prédios do quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Lages; 

2.4 Do Recebimento: Provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso I do art. 73 da 

Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em 

consequência a aceitação, para ulteriormente passar o recebimento definitivo, se aprovado(s); 

2.5 Do Contrato: sua vigência será de até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua 

assinatura, até 25/10/2020. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S) 

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, é de R$ 52.562,10 

(cinquenta e dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e dez centavos), sendo: 

                                                                            

  Nº   Quantidade   Unid.   Especificação   Preço 
Unitário 

  Preço Total 

                                                                            
    1       90,000       PCT       Açúcar branco refinado 

embalagens de 1 kg.  Deve 
apresentar. - Açúcar branco 
refinado embalagens de 1 kg.  
Deve apresentar-se isento de 
substâncias estranhas e/ou 
nocivas. Com prazo mínimo de 
seis meses a contar da data de 
entrega. Embalados em plástico 
atóxico e termosselado. 
Embalagem declarando a 
marca, nome e endereço do 
empacotador, prazo de validade, 
número de registro no órgão 
competente. Embalagem 
primária. 

      2,4500       220,50     

                                                          

                                                                            
    

2 

      

90,000 

      

KG 

      Aipim descascado. 
Apresentação: Valor em quilo, 
entregue congelado, em sacos 
resistentes de 500gr. a 5Kg. 
Características: Deverá estar no 
ponto para consumo, firme, 
inteiro, livre de umidade ou 
defeitos externos e internos. 
Embalagem plástica rotulado de 
acordo com a legislação vigente 
contendo identificação completa 
do produto, data de fabricação e 
prazo de validade. Produto com 
validade igual ou superior a 90 
dias (mantido congelado) a 

      

4,3000 

      

387,00 
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contar da data de entrega - 
Aipim descascado. 
Apresentação: Valor em quilo, 
entregue congelado cortado, em 
sacos resistentes de 500gr. a 
5Kg. 
Características: Deverá estar no 
ponto para consumo, firme, 
inteiro, livre de umidade ou 
defeitos externos e internos. 
Embalagem plástica rotulado de 
acordo com a legislação vigente 
contendo identificação completa 
do produto, data de fabricação e 
prazo de validade. Produto com 
validade igual ou superior a 90 
dias (mantido congelado) a 
contar da data de entrega. 

                                                                            
    3       90,000       UN       Alface Crespa. 

Apresentação: Unidade 
embalada individualmente. Peso 
mínimo de 300g o maço.  
Características:  Verde in natura, 
com folhas graúdas. Deverá 
estar fresca, sem manchas, 
coloração e tamanho uniformes, 
isenta de terra, parasitas, larvas 
e danos físicos e/ou mecânicos. 
- Alface Crespa. 
Apresentação: Unidade 
embalada individualmente. Peso 
mínimo de 300g o maço.  
Características:  Verde in natura, 
com folhas graúdas. Deverá 
estar fresca, sem manchas, 
coloração e tamanho uniformes, 
isenta de terra, parasitas, larvas 
e danos físicos e/ou mecânicos. 

      2,2000       198,00     

                                                          

                                                                            
    4       30,000       KG       Alho médio de Cabeça. 

Apresentação: Valor em Quilo. 
Entregue em embalagens de 
100 a 200gr.  
Características: Alho 
selecionado, tipo especial, 
classe 06. De aparência fresca e 
sã, deve apresentar 
características do cultivar bem 
definidos, suficientemente 
desenvolvidos, com tamanho, 
aroma e sabor característicos. 
os bulbos devem estar inteiros, 
rotulados ou etiquetados com o 
peso  

      23,0000       690,00     
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                                    líquido, data de 
acondicionamento e validade do 
produto. - Alho médio de 
Cabeça. 
Apresentação: Valor em Quilo. 
Entregue em embalagens de 
100 a 200gr.  
Características: Alho 
selecionado, tipo especial, 
classe 06. De aparência fresca e 
sã, deve apresentar 
características do cultivar bem 
definidos, suficientemente 
desenvolvidos, com tamanho, 
aroma e sabor característicos. 
os bulbos devem estar inteiros, 
rotulados ou etiquetados com o 
peso líquido, data de 
acondicionamento e validade do 
produto. 

                      

                                                                            
    5       180,000       KG       Arroz parboilizado 

Características técnicas: Grupo: 
beneficiado, Subgrupo: 
parboilizado, Classe: longo fino, 
Tipo I. O produto não deve 
apresentar grãos disformes, 
percentuais de impureza acima 
de 5% (grãos queimados, 
pedras, cascas e carunchos), 
cheiro forte, intenso e não 
característico. Não deve 
apresentar preparação dietética 
final inadequada - 
empapamento. Embalagem: 
deve estar intacta, em polietileno 
atóxico e transparente contendo 
01 kg de peso líquido, 
reembalados em fardos plásticos 
ref - Arroz parboilizado 
Características técnicas: Grupo: 
beneficiado, Subgrupo: 
parboilizado, Classe: longo fino, 
Tipo I. O produto não deve 
apresentar grãos disformes, 
percentuais de impureza acima 
de 5% (grãos queimados, 
pedras, cascas e carunchos), 
cheiro forte, intenso e não 
característico. Não deve 
apresentar preparação dietética 
final inadequada - 
empapamento. Embalagem: 
deve estar intacta, em polietileno 
atóxico e transparente contendo 
01 kg de peso líquido, 
reembalados em fardos plásticos 
reforçados de até 30 kg. Prazo 
de validade: mínimo 10 meses. 

      2,7500       495,00     

                                                          

mailto:licita3@lages.sc.gov.br


  

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Rua Benjamin Constant 13 – Centro – Lages/SC CEP 88501-900 Fone: (49) 3019-7405 

E-mail: licita3@lages.sc.gov.br 

 

Data de fabricação: de, no 
máximo, 30 dias no ato da 
entrega. 

                                                                            
    

6 

      

9,000 

      

UN 

      Azeite de Oliva 100% Ex. 
Virgem. 
Apresentação: Embalagem com 
500 ml 
Características: Com acidez 
máxima de 0,5%, (em ácido 
oleico), para temperar alimentos; 
O produto deve ser entregue 
com no mínimo 150 dias até a 
sua validade. Em conformidade  
com as recomendações contidas 
nas normas da ABNT no que 
couber. - Azeite de Oliva 100% 
Extra Virgem. 
Apresentação: Embalagem com 
500 ml 
Características: Com acidez 
máxima de 0,5%, (em ácido 
oleico), para temperar alimentos; 
O produto deve ser entregue 
com no mínimo 150 dias até a 
sua validade. Em conformidade  
com as recomendações contidas 
nas normas da ABNT no que 
couber. 

      

16,5000 

      

148,50 

    

    7       18,000       KG       Bacon defumado.       24,5000       441,00     
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                                    Apresentação: Valor em quilo, 
entregue em pedaço, em 
embalagens transparentes 
resistentes de 01 a 05Kg. 
Características: Embalagem 
contendo o local de origem do 
produto, peso, data de 
embalagem, data de vencimento 
e lote. Produto rotulado de 
acordo com a legislação vigente, 
com o nome e endereço do 
abatedouro. Produto com 
validade igual ou superior a 90 
dias a contar da data de entrega. 
- Bacon defumado. 
Apresentação: Valor em quilo, 
entregue em pedaço, em 
embalagens transparentes 
resistentes de 01 a 05Kg. 
Características: Embalagem 
contendo o local de origem do 
produto, peso, data de 
embalagem, data de vencimento 
e lote. Produto rotulado de 
acordo com a legislação vigente, 
com o nome e endereço do 
abatedouro. Produto com  

                      

                                    validade igual ou superior a 90 
dias a contar da data de entrega. 

                      

                                                                            
                                                                            
    

9 

      

90,000 

      

KG 

      Batata doce. 
Apresentação: Tamanho médio, 
pesando  de 200 a 300 gramas a 
unidade, de coloração rosa ou 
roxa. 
Característica: Devem 
apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente desenvolvidas, 
bem formadas, limpas, com 
coloração própria, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas e 
doenças. - Batata doce. 
Apresentação: Tamanho médio, 
pesando  de 200 a 300 gramas a 
unidade, de coloração rosa ou 
roxa. 
Característica: Devem 
apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente desenvolvidas, 
bem formadas, limpas, com 
coloração própria, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas e 
doenças. 

      

2,2000 

      

198,00 

    

                                                                            
    10       288,000       KG       Batata Inglesa Lavada.       2,7500       792,00     
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                                    Apresentação: Valor em quilo, 
entregue em sacas resistentes 
de 01 a 50Kg.  
Características: Especial, 
selecionada, grupo 1. Graúda, 
pesando entre 100 e 300gr, 
cada batata. devem estar 
fisiologicamente bem 
desenvolvidas, bem formadas e 
em perfeito estado de 
conservação e manutenção; - 
Batata Inglesa Lavada. 
Apresentação: Valor em quilo, 
entregue em sacas resistentes 
de 01 a 50Kg.  
Características: Especial, 
selecionada, grupo 1. Graúda, 
pesando entre 100 e 300gr, 
cada batata. devem estar 
fisiologicamente bem 
desenvolvidas, bem formadas e 
em perfeito estado de 
conservação e manutenção; 

                      

                                                                            
    11       90,000       KG       Pokan, de primeira, livre de 

sujidades, parasitas e larvas, - 
Pokan, de primeira, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, 
coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta. 

      3,7000       333,00     

                                                          

                                                                            
    

12 

      

90,000 

      

KG 

      Beterraba . 
Apresentação: Valor em quilo, 
entregue em caixas de material 
plástico retornável de até 20 kg 
de conteúdo útil, sendo vetada a 
utilização de caixas de madeira 
reutilizadas.  
Características: Tamanho 
médio, cada unidade pesando  

      

2,7500 

      

247,50 

    

                                                  
   

  
                                                                            
                                    entre 200 e 300gr. 

Fisiologicamente bem 
desenvolvidas, em perfeito 
estado de conservação e 
manutenção. - Beterraba . 
Apresentação: Valor em quilo, 
entregue em caixas de material 
plástico retornável de até 20 kg 
de conteúdo útil, sendo vetada a 
utilização de caixas de madeira 
reutilizadas.  
Características: Tamanho 
médio, cada unidade pesando 
entre 200 e 300gr. 
Fisiologicamente bem 
desenvolvidas, em perfeito 
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estado de conservação e 
manutenção. 

                                                                            
    13       180,000       PCT       Café em Pó Tradicional. 

Apresentação: Pacote com 500 
gramas 
Características: Homogêneo, 
torrado e moido. Embalado á 
vácuo, com no maximo 20% em 
peso de grãos com defeito, 
pretos, verdes ou ardidos e 
ausente de grãos fermentados, 
gosto predominante de café 
arábico. Acidez baixa a 
moderada.  Produto com 
validade igual ou superior a 90 
dias a contar da data de entrega. 
- Café em Pó Tradicional. 
Apresentação: Pacote com 500 
gramas 
Características: Homogêneo, 
torrado e moido. Embalado á 
vácuo, com no maximo 20% em 
peso de grãos com defeito, 
pretos, verdes ou ardidos e 
ausente de grãos fermentados, 
gosto predominante de café 
arábico. Acidez baixa a 
moderada.  Produto com 
validade igual ou superior a 90 
dias a contar da data de entrega. 

      7,3500       1.323,00     

                                                          

                                                                            
    14       6,000       CX       Caldo de Galinha em caixa c/ 24 

und. 
Características: Composto de 
sal, amido, glutamato 
monossódico, açúcar, alho, 
cebola, gordura vegetal e extrato 
de carne de frango. Em pó, 
acondicionado em caixa com 24 
unidades de 11gr cada. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. - Caldo de Galinha em 
caixa c/ 24 und. 
Características: Composto de 
sal, amido, glutamato 
monossódico, açúcar, alho, 
cebola, gordura vegetal e extrato 
de carne de frango. Em pó, 
acondicionado em caixa com 24 

      12,0000       72,00     
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unidades de 11gr cada. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. 

                                                                            
    15       420,000       KG       Cebola Branca Graúda. 

Apresentação: Valor em quilo, 
entregue em sacos novos, 
limpos e secos com até 20 Kg 
de conteúdo útil. 
Características: Categoria extra 
e classe média, pesando entre 
100 e 200gr cada unidade. 
Produto fresco, isento de 
defeitos externos e internos que 
prejudiquem o consumo. Deve 
apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estar 
fisiologicamente bem 
desenvolvidas, bem formadas, 
limpas, com coloração própria, 
livres de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas, doenças - 
Cebola Branca Graúda. 
Apresentação: Valor em quilo, 
entregue em sacos novos, 
limpos e secos com até 20 Kg 
de conteúdo útil. 
Características: Categoria extra 
e classe média, pesando entre 
100 e 200gr cada unidade. 
Produto fresco, isento de 
defeitos externos e internos que 
prejudiquem o consumo. Deve 
apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estar 
fisiologicamente bem 
desenvolvidas, bem formadas, 
limpas, com coloração própria, 
livres de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas, doenças e 
estar em perfeito estado de 
conservação e maturação. 

      3,2000       1.344,00     

                                                          

                                                                            
    16       180,000       MÇ       Cebolinha verde todo ano.  

Apresentação: Maço igual ou 
superior a 200gr. 

      2,2000       396,00     

                                                          

                                                                            
    17       240,000       KG       Cenoura Fresca.       3,9500       948,00     
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                                    Apresentação: Valor em quilo, 
entregue em caixas de material 
plástico retornável de até 20 kg 
de conteúdo útil.  
Características: Tipo Especial, 
classe média, pesando entre 70 
e 140gr cada unidade. 
Compacta, firme, de coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor 
típico da  espécie. Em perfeito 
estado de desenvolvimento e 
conservação. - 9 - Chamamento 
público Cenoura Fresca. 
Apresentação:  Valor em quilo, 
entregue em caixas de material 
plástico retornável ou de 
madeira de até 20 kg de 
conteúdo útil. Sendo vedada a 
utilização de caixas de madeira 
reutilizadas.  
Características: Tipo Especial, 
classe média, pesando entre 70 
e 140gr cada unidade. 
Compacta, firme, de coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor 
típico da  espécie. Em perfeito 
estado de desenvolvimento e 
conservação.. 

                      

                                                                            
    18       42,000       UN       Colorífico, em pó fino, 

homogêneo. 
Apresentação: Embalagem com 
100 gramas.  
Características: Obtido de frutos 
maduros de especimes 
genuinos; grãos sãos, limpos, 
dissecados e moídos; de 
coloração vermelho intenso; com 
aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios; isento de materiais 
estranhos a sua espécie; 
acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, resistente; 
hermeticamente vedado. 
Contendo impresso: 
identificação do produto, da 
marca,  registro do fabricante no 
M.S., nome do fabricante e fa - 
Colorífico, em pó fino, 
homogêneo. 
Apresentação: Embalagem com 
100 gramas.  
Características: Obtido de frutos 
maduros de especimes 
genuinos; grãos sãos, limpos, 
dissecados e moídos; de 
coloração vermelho intenso; com 
aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios; isento de materiais 

      1,0000       42,00     
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estranhos a sua espécie; 
acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, resistente; 
hermeticamente vedado. 
Contendo impresso: 
identificação do produto, da 
marca,  registro do fabricante no 
M.S., nome do fabricante e 
fantasia, CNPJ, e-mail, n° do 
lote, data de fabricação, 
validade, peso e composição. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a 
partir da data de entrega. 

                                                                            
    19       120,000       KG       Contra-Filé Bovino. 

Apresentação: Valor em quilo, 
entregue em bifes, em 
embalagens atóxicas 
transparentes resistentes de 01 
a 05Kg. 
Características: Proveniente de 
animais abatidos sob inspeção 
veterinária. Em embalagem 
plástica rotulado de acordo com 
a legislação vigente com o nome 
e endereço do abatedouro e 
registro no SIF; identificação 
completa do produto, data de 
fabricação, prazo de validade e 
prazo máximo de consumo. 
Produto com validade igual ou 
superior a 90 dias a contar da 
data de ent - Contra-Filé Bovino. 
Apresentação: Valor em quilo, 
entregue em bifes, em 
embalagens atóxicas 
transparentes resistentes de 01 
a 05Kg. 
Características: Proveniente de 
animais abatidos sob  

      26,5000       3.180,00     

                                                          

                                                                            

                                                                            

mailto:licita3@lages.sc.gov.br


  

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Rua Benjamin Constant 13 – Centro – Lages/SC CEP 88501-900 Fone: (49) 3019-7405 

E-mail: licita3@lages.sc.gov.br 

 

                                                  
 

                        
                                                                            
                                    inspeção veterinária. Em 

embalagem plástica rotulado de 
acordo com a legislação vigente 
com o nome e endereço do 
abatedouro e registro no SIF; 
identificação completa do 
produto, data de fabricação, 
prazo de validade e prazo 
máximo de consumo. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. 

                      

                                                                            
    20       30,000       UN       Creme de leite Pasteurizado.  

Apresentação: Embalagem 300 
gramas. 
Características: 100% de origem 
animal. Gordura mínima de 25%. 
Com dados de identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote, 
data de validade. Dispor do 
regulamento da inspeção 
industrial e sanitária de produtos 
de origem animal. Produto com 
validade igual ou superior a 90 
dias a contar da data de entrega. 
- Creme de leite Pasteurizado.  
Apresentação: Embalagem 300 
gramas. 
Características: 100% de origem 
animal. Gordura mínima de 25%. 
Com dados de identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote, 
data de validade. Dispor do 
regulamento da inspeção 
industrial e sanitária de produtos 
de origem animal. Produto com 
validade igual ou superior a 90 
dias a contar da data de entrega. 

      2,9500       88,50     

                                                          

                                                                            
    

21 

      

36,000 

      

PT 

      Doce de Leite cremoso ou em 
pasta. 
Apresentação: Pote de 
Polietileno ou acetato igual ou 
superior a 400gr. 
Ingredientes: Leite, açúcar, 
estabilizante, conservante. Não 
contém glúten.            
Características Técnicas: Sem 
soro de leite na composição. 
Não deverá ter grumos de 
açúcar, calda de caramelo, bolor 
e estufamento, massa 
heterogênea e coloração não 
característica. Produto com 

      

4,9500 

      

178,20 
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validade igual ou superior a 120 
dias a contar da data de entrega. 
- Doce de Leite cremoso ou em 
pasta. 
Apresentação: Pote de 
Polietileno ou acetato igual ou 
superior a 400gr. 
Ingredientes: Leite, açúcar, 
estabilizante, conservante. Não 
contém glúten.            
Características Técnicas: Sem 
soro de leite na composição. 
Não deverá ter grumos de 
açúcar, calda de caramelo, bolor 
e estufamento, massa 
heterogênea e coloração não 
característica. Produto com 
validade igual ou superior a 120 
dias a contar da data de entrega. 

                                                                            
    22       60,000       LATA       Ervilha em lata. 

Apresentação: Lata de 320g, 
drenado 200g. 
Características: Em conserva. 
Em embalagens de lata com 
verniz sanitário,  intactas, 
constando data de fabricação, 
data de validade, número do lote 
do produto e registro no 
Ministério da Saúde. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. - Ervilha em lata. 
Apresentação: Lata de 320g, 
drenado 200g. 
Características: Em conserva. 
Em embalagens de lata com 
verniz sanitário,  intactas, 
constando data de fabricação, 
data de validade, número do lote 
do produto e registro no 
Ministério da Saúde. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. 

      2,0000       120,00     

                                                          

                                                                            
    23       90,000       UND       Extrato de tomate Sachê. 

Apresentação: Embalagem 
sachê igual ou superior a 340gr. 
Características: Polpa de 
tomate, sal e/ açúcar. Deve estar 
de acordo com a legislação 
específica. Sem glúten.  Produto 
com validade igual ou superior a 
180 dias a contar  

      1,8500       166,50     
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                                    da data de entrega. - Extrato de 
tomate Sachê. 
Apresentação: Embalagem 
sachê igual ou superior a 340gr. 
Características: Polpa de 
tomate, sal e/ açúcar. Deve estar 
de acordo com a legislação 
específica. Sem glúten.  Produto 
com validade igual ou superior a 
180 dias a contar da data de 
entrega. 

                      

                                                                            
    24       15,000       PCT       Farinha de mandioca 1kg.  

Apresentação: Embalagem com 
1 Kg 
Características: Torrada, seca, 
fina tipo 01. Fabricada  a partir 
de matérias primas limpas. 
Embalagem intacta contendo 
informações do produto, marca 
do fabricante, data da fabricação 
e validade. Produto com 
validade igual ou superior a 90 
dias a contar da data de entrega 
- Farinha de mandioca 1kg.  
Apresentação: Embalagem com 
1 Kg 
Características: Torrada, seca, 
fina tipo 01. Fabricada  a partir 
de matérias primas limpas. 
Embalagem intacta contendo 
informações do produto, marca 
do fabricante, data da fabricação 
e validade. Produto com 
validade igual ou superior a 90 
dias a contar da data de entrega. 

      3,8000       57,00     

                                                          

                                                                            
    25       60,000       UN       Farinha de milho média. 

Apresentação: Embalagem 
atóxica transparente com 01Kg. 
Características: Amarela, de 1ª 
qualidade. grãos homogêneos, 
odor e sabor característico de 
milho, produto 100% natural, 
sem glúten. Embalagens 
constando data de fabricação, 
data de validade, número do lote 
do produto e registro no 
Ministério da Saúde. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. - Farinha de milho 
média. 
Apresentação: Embalagem 
atóxica transparente com 01Kg. 
Características: Amarela, de 1ª 
qualidade. grãos homogêneos, 
odor e sabor característico de 
milho, produto 100% natural, 

      2,9000       174,00     
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sem glúten. Embalagens 
constando data de fabricação, 
data de validade, número do lote 
do produto e registro no 
Ministério da Saúde. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. 

                                                                            
    26       24,000       KG       Farinha de trigo, tipo 1. 

Apresentação: Embalagem 
plástica atóxica transparente ou 
de papel original de fábrica de 
01Kg. 
Características: Especial, Tipo 1, 
enriquecida  com ferro e  ácido 
fólico,  100% pura. 
Características organoléticas, 
fisico-quimicas conforme 
legislação específica. 
Embalagem isenta de sujidades 
ou rasgos. Produto com validade 
igual ou superior a 180 dias a 
contar da data de entrega. 
Características: Enriquecida  
com ferro e  ácido fólico,  100% 
pura. Embalagem isenta de suji - 
Farinha de trigo, tipo 1. 
Apresentação: Embalagem 
plástica atóxica transparente ou 
de papel original de fábrica de 
01Kg. 
Características: Enriquecida  
com ferro e  ácido fólico,  100% 
pura. Embalagem isenta de 
sujidades ou rasgos. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. 

      2,8000       67,20     

                                                          

                                                                            
    27       15,000       PCT       Farofa Pronta Tradicional.  

Apresentação: Embalagem 
plástica atóxica transparente ou 
de papel original de fábrica de 
igual ou superir a 500g. 
Características: Farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico, óleo vegetal de soja e 
corante natural urucum. Não 
devendo estar  empedrado, 
úmido, fermentado ou rançoso. 
Embalagem isenta de sujidades 

      4,9000       73,50     
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ou rasgos. O produto deverá ser 
entregue com data não superior 
a 30  

                                    dias de sua fabricação. Validade 
de no mínimo 06 meses. - 
Farofa Pronta Tradicional.  
Apresentação: Embalagem 
plástica atóxica transparente ou 
de papel original de fábrica de 
igual ou superir a 500g. 
Características: Farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico, óleo vegetal de soja e 
corante natural urucum. Não 
devendo estar  empedrado, 
úmido, fermentado ou rançoso. 
Embalagem isenta de sujidades 
ou rasgos. O produto deverá ser 
entregue com data não superior 
a 30 dias de sua fabricação. 
Validade de no mínimo 06 
meses. 

                      

                                                                            
    28       180,000       KG       Feijão preto. 

Apresentação: Embalagem com 
1 Kg 
Características: Tipo 1;  novo; 
constituído de grãos inteiros e 
sãos; com teor de umidade 
máxima de 14%. Embalagem 
intacta contendo informações do 
produto, marca do fabricante, 
data da fabricação e validade. 
Produto com validade igual ou 
superior a 90 dias a contar da 
data de entrega. - Feijão preto. 
Apresentação: Embalagem com 
1 Kg 
Características: Tipo 1;  novo; 
constituído de grãos inteiros e 
sãos; com teor de umidade 
máxima de 14%. Embalagem 
intacta contendo informações do 
produto, marca do fabricante, 
data da fabricação e validade. 
Produto com validade igual ou 
superior a 90 dias a contar da 
data de entrega. 

      5,7500       1.035,00     

                                                          

                                                                            
    29       6,000       UN       Fermento em pó químico,       3,0000       18,00     
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                                    embalagem em lata ou plástico 
contendo 250 gramas isento de 
mofo, odores estranhos ou 
qualquer substância nociva, 
prazo mínimo de validade de 06 
meses a partir da data de 
entrega. - Fermento em pó 
químico, embalagem em lata ou 
plástico contendo 250 gramas 
isento de mofo, odores 
estranhos ou qualquer 
substância nociva, prazo mínimo 
de validade de 06 meses a partir 
da data de entrega. 

                      

                                                                            
    30       288,000       KG       Laranja Pêra. 

Apresentação: Valor em quilo, 
entregue em caixas de material 
plástico retornável de até 20 kg 
de conteúdo útil, sendo vetada a 
utilização de caixas de madeira 
reutilizadas.  
Características: In natura; aroma 
e cor da espécie e variedade, 
apresentar grau máximo de 
maturação. Estar livre de 
enfermidades, insetos e 
sujidades. não serão permitidos 
manchas ou defeitos na casca. - 
Laranja Pêra. 
Apresentação: Valor em quilo, 
entregue em caixas de material 
plástico retornável de até 20 kg 
de conteúdo útil, sendo vetada a 
utilização de caixas de madeira 
reutilizadas.  
Características: In natura; aroma 
e cor da espécie e variedade, 
apresentar grau máximo de 
maturação. Estar livre de 
enfermidades, insetos e 
sujidades. não serão permitidos 
manchas ou defeitos na casca. 

      2,5500       734,40     

                                                          

                                                                            
    31       30,000       UN       Leite condensado. 

Apresentação: Embalagem 
cartonada (tipo TetraPak) ou lata 
de folha de flandres igual ou 
superior a 395gr. 
Características: Embalagem 
intacta contendo informações do 
produto, marca do fabricante, 
data da fabricação e validade. 
Produto com validade igual ou 
superior a 90 dias a contar da 
data de entrega. - Leite 
condensado. 
Apresentação: Embalagem 
cartonada (tipo TetraPak) ou lata 

      3,6500       109,50     
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de folha de flandres igual ou 
superior a 395gr. 
Características: Embalagem 
intacta contendo informações do 
produto, marca do fabricante, 
data da fabricação e  

                                    validade. Produto com validade 
igual ou superior a 90 dias a 
contar da data de entrega. 

                      

                                                                            
    32       360,000       L       Leite Integral Tipo UHT. 

Apresentação: Embalagem 
cartonada (Longa Vida) de 01 
Litro. 
Características: De vaca, 
branco, odor e sabor lácteo 
característico e suave. Com teor 
de gordura de 3%. 
Homogeneizado. Embalagem 
intacta contendo informações do 
produto, marca do fabricante, 
data da fabricação, validade e 
registro SIF. Produto com 
validade igual ou superior a 90 
dias a contar da data de entrega. 
- Leite Integral Tipo UHT. 
Apresentação: Embalagem 
cartonada (Longa Vida) de 01 
Litro. 
Características: De vaca, 
branco, odor e sabor lácteo 
característico e suave. Com teor 
de gordura de 3%. 
Homogeneizado. Embalagem 
intacta contendo informações do 
produto, marca do fabricante, 
data da fabricação, validade e 
registro SIF. Produto com 
validade igual ou superior a 90 
dias a contar da data de entrega. 

      3,3000       1.188,00     

                                                          

                                                                            
    33       24,000       KG       Linguiça Calabresa.       14,0000       336,00     

mailto:licita3@lages.sc.gov.br


  

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Rua Benjamin Constant 13 – Centro – Lages/SC CEP 88501-900 Fone: (49) 3019-7405 

E-mail: licita3@lages.sc.gov.br 

 

                                    Apresentação: Valor em quilo, 
Valor em quilo, entregue em 
embalagem plástica atóxica, 
reembalada em caixa de 
papelão lacrada. 
Características: Carne suína, 
defumada, embalagem com 
identificação completa, número 
do registro no SIE/SIF, data de 
fabricação, prazo de validade e 
lote. Produto com validade igual 
ou superior a 90 dias a contar da 
data de entrega. - Linguiça 
Calabresa. 
Apresentação: Valor em quilo, 
Valor em quilo, entregue em 
embalagem plástica atóxica, 
reembalada em caixa de 
papelão lacrada. 
Características: Carne suína, 
defumada, embalagem com 
identificação completa, número 
do registro no SIE/SIF, data de 
fabricação, prazo de validade e 
lote. Produto com validade igual 
ou superior a 90 dias a contar da 
data de entrega. 

                      

                                                                            
    34       144,000       KG       Linguiça Toscana Mista.  

Apresentação: Valor em quilo, 
entregue congelado, em 
embalagens transparentes 
resistentes de 01 a 05Kg. 
Características: Feita com 100% 
de carne de suína e de frango. 
Proveniente de animais abatidos 
sob inspeção veterinária. O 
produto deverá estar em 
embalagem plástica, rotulada 
com o nome e endereço do 
abatedouro, registro no SIF, 
identificação completa do 
produto, data de fabricação, 
prazo de validade e prazo 
máximo de consumo. Produto 
com validade igual ou superior a 
- Linguiça Toscana Mista.  
Apresentação: Valor em quilo, 
entregue congelado, em 
embalagens transparentes 
resistentes de 01 a 05Kg. 
Características: Feita com 100% 
de carne de suína e de frango. 
Proveniente de animais abatidos 
sob inspeção veterinária. O 
produto deverá estar em 
embalagem plástica, rotulada 
com o nome e endereço do 
abatedouro, registro no SIF, 

      12,4500       1.792,80     
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identificação completa do 
produto, data de fabricação, 
prazo de validade e prazo 
máximo de consumo. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. 

                                                                            
    35       12,000       PCT       Louro desidratado em folhas. 

Apresentação: Pacote de 4 a 5g. 

      3,0000       36,00     

                                                          
                                                  

 
                        

                                                                            
                                    Características: Para tempero. 

Embalagem contendo 
informações do produto, marca 
do fabricante e data da 
fabricação. - Louro desidratado 
em folhas. 
Apresentação: Pacote de 4 a 5g. 
Características: Para tempero. 
Embalagem contendo 
informações do produto, marca 
do fabricante e data da 
fabricação. 

                      

                                                                            
    36       480,000       KG       Maça Gala ou Fuji. 

Apresentação: Valor em quilo, 
entregue em caixas de material 
plástico retornável de até 20 kg 
de conteúdo útil. COTA 
RESERVADA 
Características: In natura; aroma 
e cor da espécie e variedade, 
apresentar grau máximo de 
maturação. Estar livre de 
enfermidades, insetos e 
sujidades. Não serão permitidos 
manchas ou defeitos na casca. - 
Maça Gala ou Fuji. 
Apresentação: Valor em quilo, 
entregue em caixas de material 
plástico retornável de até 20 kg 
de conteúdo útil. COTA 
RESERVADA 
Características: In natura; aroma 
e cor da espécie e variedade, 

      4,8000       2.304,00     
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apresentar grau máximo de 
maturação. Estar livre de 
enfermidades, insetos e 
sujidades. Não serão permitidos 
manchas ou defeitos na casca. 

                                                                            
    

37 

      

90,000 

      

PCT 

      Macarrão Espaguete sem 
glúten. 
Apresentação: Pacote atóxico, 
incolor, transparente, termo 
soldado, resistente, com 
capacidade para 500 gr. 
Características: Massa 
alimentícia de farinha de milho 
ou arroz, formato curto, tipo 
espaguete. Produto 100% 
natural. Isento de glúten. 
Ingredientes: farinha de arroz ou 
milho, corantes naturais e água.  
Embalagens constando data de 
fabricação, data de validade, 
número do lote do produto e 
registro no Ministério da Saúde.  
Produto com validade igual ou 
superi - Macarrão Espaguete 
sem glúten. 
Apresentação: Pacote atóxico, 
incolor, transparente, termo 
soldado, resistente, com 
capacidade para 500 gr. 
Características: Massa 
alimentícia de farinha de milho 
ou arroz, formato curto, tipo 
espaguete. Produto 100% 
natural. Isento de glúten. 
Ingredientes: farinha de arroz ou 
milho, corantes naturais e água.  
Embalagens constando data de 
fabricação, data de validade, 
número do lote do produto e 
registro no Ministério da Saúde.  
Produto com validade igual ou 
superior a 04 meses a contar da 
data de entrega. 

      

2,5000 

      

225,00 

    

                                                                            
    38       90,000       PCT       Macarrão tipo Talharim.       2,7500       247,50     
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                                    Apresentação: Pacote atóxico 
transparente igual ou superior a 
500gr. 
Características: De semolina 
com matérias primas sãs e 
limpas.  Em embalagem intacta, 
bem vedada, com identificação 
completa do produto, data de 
fabricação, prazo de validade e 
lote. Produto com validade igual 
ou superior a 90 dias a contar da 
data de entrega. - Macarrão tipo 
Talharim. 
Apresentação: Pacote atóxico 
transparente igual ou superior a 
500gr. 
Características: De semolina 
com matérias primas sãs e 
limpas.  Em embalagem intacta, 
bem vedada, com identificação 
completa do produto, data de 
fabricação, prazo de validade e 
lote. Produto com validade igual 
ou superior a 90 dias a contar da 
data de entrega. 

                      

                                                                            
    39       36,000       UND       Margarina com sal . 

Apresentação: Embalagem com 
500 gramas. 

      4,7000       169,20     

                                                          

                                                                            

                                                                            
                                    Características: Produto 

refrigerado, produzido à partir de 
óleos vegetais, líquidos e 
hidrogenados, com sal, lecitina 
de soja, ácido lático, sorbato de 
potássio e benzoato de sódio, 
ácido cítrico e BHT, sem adição 
de água, com 75% a 80% de 
lipídios, vitaminada e cremosa. 
Embalagem de Polietileno 
constando data de fabricação, 
data de validade e número do 
lote. Produto com validade igual 
ou superior a 90 dias a contar da 
data de entrega. - Margarina 
com sal . 
Apresentação: Embalagem com 
500 gramas. 
Características: Produto 
refrigerado, produzido à partir de 
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óleos vegetais, líquidos e 
hidrogenados, com sal, lecitina 
de soja, ácido lático, sorbato de 
potássio e benzoato de sódio, 
ácido cítrico e BHT, sem adição 
de água, com 75% a 80% de 
lipídios, vitaminada e cremosa. 
Embalagem de Polietileno 
constando data de fabricação, 
data de validade e número do 
lote e registro no Ministério da 
Saúde. Produto com validade 
igual ou superior a 90 dias a 
contar da data de entrega. 

                                                                            
    40       60,000       LATA       Milho verde em conserva. 

Apresentação: Lata de 320g, 
drenado 200g. 
Características: Em embalagens 
de lata com verniz sanitário, não 
apresentando amassados ou 
perfurações, constando data de 
fabricação, data de validade, 
número do lote do produto e 
registro no Ministério da Saúde. 
Produto com validade igual ou 
superior a 90 dias a contar da 
data de entrega. - Milho verde 
em conserva. 
Apresentação: Lata de 320g, 
drenado 200g. 
Características: Em embalagens 
de lata com verniz sanitário, não 
apresentando amassados ou 
perfurações, constando data de 
fabricação, data de validade, 
número do lote do produto e 
registro no Ministério da Saúde. 
Produto com validade igual ou 
superior a 90 dias a contar da 
data de entrega. 

      2,2500       135,00     

                                                          

    41       12,000       UN       Molho de Soja tipo Shoyu. 
Apresentação: Frasco de 
polietileno igual ou superior a 
500ml. 
Características: Embalagem 
hermeticamente vedada, 
contendo nome do produto, 
peso, data de fabricação, data 
de vencimento e lote. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. - Molho de Soja tipo 
Shoyu. 
Apresentação: Frasco de 

      9,5000       114,00     
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polietileno igual ou superior a 
500ml. 
Características: Embalagem 
hermeticamente vedada, 
contendo nome do produto, 
peso, data de fabricação, data 
de vencimento e lote. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. 

                                                                            
    

42 

      

180,000 

      

UN 

      Óleo de soja . 
Apresentação: Embalagem 900 
ml. 
Características: 100% refinado 
natural. Teor máximo de acidez 
de 0,3% p/p. Embalagem em 
frasco ou garrafa PET contendo 
informações do produto, marca 
do fabricante, data da fabricação 
e validade. Produto com 
validade igual ou superior a 90 
dias a contar da data de entrega 
. - Óleo de soja . 
Apresentação: Embalagem 900 
ml. 
Características: 100% refinado 
natural. Teor máximo de acidez 
de 0,3% p/p. Embalagem em 
frasco ou garrafa PET contendo 
informações do produto, marca 
do fabricante, data da fabricação 
e validade. Produto com 
validade igual ou superior a 90 
dias a contar da data de entrega. 

      

4,1500 

      

747,00 

    

                                                                            
    

43 

      

30,000 

      

PCT 

      Orégano granulado. 
Apresentação: Em embalagem 
de 100gr. 
Características: Orégano; em 
folhas secas; obtido de 
especimes vegetais genuinos; 
grãos sãos e limpos; de 
coloração verde pardacenta; 
com cheiro aromatico e sabor 
proprio; isento de sujidades e 
materiais estranhos a sua 
especie; suas condicoes 
deverão estar de acordo com a 
resolucao rdc 276/05 e suas 
alteracoes posteriores. 
Embalagem contendo 
informações sobre o produto, 
marca do fabricante, data da 
fabricação e validade. Produto 
com valida - Orégano granulado. 
Apresentação: Em embalagem 

      

4,0000 

      

120,00 
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de 100gr. 
Características: Orégano; em 
folhas secas; obtido de 
especimes vegetais genuinos; 
grãos sãos e limpos; de 
coloração verde pardacenta; 
com cheiro aromatico e sabor 
proprio; isento de sujidades e 
materiais estranhos a sua 
especie; suas condicoes 
deverão estar de acordo com a 
resolucao rdc 276/05 e suas 
alteracoes posteriores. 
Embalagem contendo 
informações sobre o produto, 
marca do fabricante, data da 
fabricação e validade. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. 

                                                                            
    44       15,000       BDJ       Ovos de Galinha. 

Apresentação: Embalagem tipo 
bandeja polpa c/ 30 unidades. 
Características: Ovos de galinha 
selecionados, tamanho médio, 
com a casca limpa, integra (sem 
rachaduras) e sem deformação, 
deverá vir com selo de 
procedência e validade. O 
produto deverá ser entregue 
com no mínimo 20 dias até a 
sua validade. - Ovos de Galinha. 
Apresentação: Embalagem tipo 
bandeja polpa c/ 30 unidades. 
Características: Ovos de galinha 
selecionados, tamanho médio, 
com a casca limpa, integra (sem 
rachaduras) e sem deformação, 
deverá vir com selo de 
procedência e validade. O 
produto deverá ser entregue 
com no mínimo 20 dias até a 
sua validade. - Referência 
interna do Item: 17 

      18,0000       270,00     

                                                          

                                                                            
    

45 

      

180,000 

      

KG 

      Pão de Trigo tipo forma fatiado. 
Apresentação: Pacote de saco 
plastico atóxico igual ou superior 
a 500gr.  
Características: Fatiado 
verticalmente, cada pedaço 
pesando entre 22 e 30gr.  
Preparado com farinha trigo 
fortificada com ferro e ácido 
fólico, fermento biológico, sal, 
açúcar, margarina podendo 
conter outros ingredientes, 
desde que declarados e 

      

4,5000 

      

810,00 
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aprovados pela ANVISA. 
Embalagens limpas e fechadas, 
devidamente rotuladas e 
identificadas nos aspectos 
qualitativo e quantitativo, 
constando o pes - Pão de Trigo 
tipo forma fatiado. 
Apresentação: Pacote de saco 
plastico atóxico igual ou superior 
a 500gr.  
Características: Fatiado 
verticalmente, cada pedaço 
pesando entre 22 e 30gr.  
Preparado com farinha trigo 
fortificada com ferro e ácido 
fólico, fermento biológico, sal, 
açúcar, margarina podendo 
conter outros ingredientes, 
desde que declarados e 
aprovados pela ANVISA. 
Embalagens limpas e fechadas, 
devidamente rotuladas e 
identificadas nos aspectos 
qualitativo e quantitativo, 
constando o peso líquido, prazo 
de validade e fabricação. O 
produto deverá ter data de 
fabricação do dia da entrega ou 
1 dia anterior e apresentar 
validade de 5 (cinco) dias a 
partir da data de entrega. 

                                                  
 

                        
                                                                            
    46       30,000       PCT       Quirera de Milho Fina.  

Apresentação: Pacote com 1kg. 
Características: Milho 
digerminado. Embalagem isenta 
de sujidades ou rasgos. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. - Quirera de Milho Fina.  
Apresentação: Pacote com 1kg. 
Características: Milho 
digerminado. Embalagem isenta 
de sujidades ou rasgos. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. 

      3,5000       105,00     

                                                          

                                                                            
    

47 

      

30,000 

      

UN 

      Repolho Verde Liso. 
Apresentação: Unidade igual ou 
superior a 900gr, embalada 
individualmente. 
Características: híbrido, 
aparência  fresca  e  sã,  
compacto, firme, de coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor 
típico da espécie. 
Fisiologicamente bem 

      

3,4500 

      

103,50 

    

mailto:licita3@lages.sc.gov.br


  

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Rua Benjamin Constant 13 – Centro – Lages/SC CEP 88501-900 Fone: (49) 3019-7405 

E-mail: licita3@lages.sc.gov.br 

 

desenvolvidas, em perfeito 
estado de conservação e 
manutenção. - Repolho Verde 
Liso. 
Apresentação: Unidade igual ou 
superior a 900gr, embalada 
individualmente. 
Características: híbrido, 
aparência  fresca  e  sã,  
compacto, firme, de coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor 
típico da espécie. 
Fisiologicamente bem 
desenvolvidas, em perfeito 
estado de conservação e 
manutenção. 

                                                                            
    48       6,000       PCT       Sal grosso.  

Apresentação: Pacote atóxico, 
termo soldado, resistente, de 
1kg. 
Características:  Tipo 01, 
Iodado. Sem temperos extras. 
Embalagem de poliestileno 
transparente contendo 
informações sobre o produto, 
marca do fabricante, data da 
fabricação e validade.  Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. - Sal grosso.  
Apresentação: Pacote atóxico, 
termo soldado, resistente, de 
1kg. 
Características:  Tipo 01, 
Iodado. Sem temperos extras. 
Embalagem de poliestileno 
transparente contendo 
informações sobre o produto, 
marca do fabricante, data da 
fabricação e validade.  Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. 

      3,0000       18,00     

                                                          

                                                                            
    

49 

      

12,000 

      

PCT 

      Sal refinado.  
Apresentação: Embalagem com 
1kg. 
Características:  Iodado, com 
granulação uniforme e cristais 
brancos, com no mínimo de 
98,5% de cloreto de sódio e com 
dosagem de sais de iodo de no 
mínimo de 10mg e máximo de 
15mg  por quilo. Sem temperos 
extras. Embalagem de 
poliestileno transparente 
contendo informações sobre o 
produto, marca do fabricante, 

      

1,5000 

      

18,00 
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data da fabricação e validade.  
Produto com validade igual ou 
superior a 90 dias a contar da 
data de entrega. - Sal refinado.  
Apresentação: Embalagem com 
1kg. 
Características:  Iodado, com 
granulação uniforme e cristais 
brancos, com no mínimo de 
98,5% de cloreto de sódio e com 
dosagem de sais de iodo de no 
mínimo de 10mg e máximo de 
15mg  por quilo. Sem temperos 
extras. Embalagem de 
poliestileno transparente 
contendo informações sobre o 
produto, marca do fabricante, 
data da fabricação e validade.  
Produto com validade igual ou  

                                                                            
                                    superior a 90 dias a contar da 

data de entrega. 
                      

                                                                            
    50       144,000       MÇ       Salsa verde. 

Apresentação: Maço igual ou 
superior a 200gr. 
Características: Deverá estar 
fresco e isento de parasitas. 
Embalados em sacos plásticos 
de polietileno. - Salsa verde. 
Apresentação: Maço igual ou 
superior a 200gr. 
Características: Deverá estar 
fresco e isento de parasitas. 
Embalados em sacos plásticos 
de polietileno. 

      2,2000       316,80     

                                                          

                                                                            
    51       720,000       KG       Coxa e sobrecoxa com osso. 

Apresentação: Valor em quilo, 
entregue congelado, em 
embalagens transparentes 
resistentes de 01Kg.  
Características: A rotulagem 
deverá estar em conformidade 
com a legislação vigente. Os 
requisitos de qualidade 
higiênico-sanitária deverão 
seguir o padrão da legislação 
federal vigente (publicada pelo 
MAPA) para o produto. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. O produto deverá 
possuir registro no Serviço 
Oficial de Inspeção (SIM, S - 
Coxa e sobrecoxa com osso. 
Apresentação: Valor em quilo, 
entregue congelado, em 
embalagens transparentes 

      7,6900       5.536,80     
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resistentes de 01Kg.  
Características: A rotulagem 
deverá estar em conformidade 
com a legislação vigente. Os 
requisitos de qualidade 
higiênico-sanitária deverão 
seguir o padrão da legislação 
federal vigente (publicada pelo 
MAPA) para o produto. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. O produto deverá 
possuir registro no Serviço 
Oficial de Inspeção (SIM, SIE, 
SIF ou SISBI). 

                                                                            
    

52 

      

12,000 

      

UN 

      Tempero a base de alho e sal. 
Apresentação: Embalagem igual 
ou superior a 01Kg. 
Características: Tempero 
composto de sal e preparado de 
alho (alho, sal, acidulante ácido 
cítrico, antioxidante 
metabissulfito de sódio, 
sequestrante EDTA cálcio 
dissódico). Em embalagens 
constando data de fabricação, 
data de validade, número do lote 
do produto e registro no 
Ministério da Saúde. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega - Tempero a base de 
alho e sal. 
Apresentação: Embalagem igual 
ou superior a 01Kg. 
Características: Tempero 
composto de sal e preparado de 
alho (alho, sal, acidulante ácido 
cítrico, antioxidante 
metabissulfito de sódio, 
sequestrante EDTA cálcio 
dissódico). Em embalagens 
constando data de fabricação, 
data de validade, número do lote 
do produto e registro no 
Ministério da Saúde. Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. 

      

7,6500 

      

91,80 

    

                                                                            
                                                                            
                                    Portaria MAARA (Ministério da 

Agricultura e Reforma Agrária) 
vigente.  Apresentar-se em início 
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de maturação. sem danificações 
físicas. 

                                                                            
    54       30,000       UND       Vinagre de Álcool . 

Apresentação: Embalagem igual 
ou superior a 750 ml. 
Características: Fermentado 
acético de álcool e água, 
conservante metabissulfito de 
sódio. Acidez volátil 4,0%. 
Acondicionado em garrafas 
plásticas transparentes contendo 
informações sobre o produto, 
marca do fabricante, data da 
fabricação e validade.  Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. - Vinagre de Álcool . 
Apresentação: Embalagem igual 
ou superior a 750 ml. 
Características: Fermentado 
acético de álcool e água, 
conservante metabissulfito de 
sódio. Acidez volátil 4,0%. 
Acondicionado em garrafas 
plásticas transparentes contendo 
informações sobre o produto, 
marca do fabricante, data da 
fabricação e validade.  Produto 
com validade igual ou superior a 
90 dias a contar da data de 
entrega. 

      1,8000       54,00     

                                                          

                                                                            
    55       600,000       UND       Pó para refresco (sabores  

laranja, limão, abacaxi, uva e 
morango) 
Apresentação: Valor por unidade 
de 25 a 35gr, entregue em 
caixas de 15 unidades.  
Características: Com vitaminas e 
ferro. Faz 1 litro. Em embalagem 
intacta com identificação 
completa do produto, data de 
fabricação, prazo de validade  e 
lote. Produto com validade igual 
ou superior a 90 dias a contar da 
data de entrega. - Pó para 
refresco (sabores  laranja, limão, 
abacaxi, uva e morango) 
Apresentação: Valor por unidade 
de 25 a 35gr, entregue em 
caixas de 15 unidades.  
Características: Com vitaminas e 
ferro. Faz 1 litro. Em embalagem 
intacta com identificação 
completa do produto, data de 
fabricação, prazo de validade  e 
lote. Produto com validade igual 

      0,4900       294,00     
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ou superior a 90 dias a contar da 
data de entrega. 

                                                                            
    56       36,000       KG       Presunto Cozido Fatiado. 

Apresentação: Valor em quilo, 
entregue fatiado, em 
embalagens atóxicas 
transparentes de polietileno 
resistentes de 01 a 05Kg. 
Características: A carne deve 
ser firme e úmida, mas não 
molhada; sem capa de gordura. 
O produto deverá ser rotulado 
de acordo com a legislação 
vigente, de forma clara e 
indelével com o nome e 
endereço do abatedouro e 
registro no SIF; identificação 
completa do produto, data de 
fabricação, prazo de validade e 
prazo máximo de consumo. Em 
conformidad - Presunto Cozido 
Fatiado. 
Apresentação: Valor em quilo, 
entregue fatiado, em 
embalagens atóxicas 
transparentes de polietileno 
resistentes de 01 a 05Kg. 
Características: A carne deve 
ser firme e úmida, mas não 
molhada; sem capa de gordura. 
O produto deverá ser rotulado 
de acordo com a legislação 
vigente, de forma clara e 
indelével com o nome e 
endereço do abatedouro e 
registro no SIF; identificação 
completa do produto, data de 
fabricação, prazo de validade e 
prazo máximo de consumo. Em 
conformidade com as 
recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber. 
Produto com validade igual ou 
superior a 90 dias a contar da 
data de entrega. 

      19,5000       702,00     
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57 

      

48,000 

      

KG 

      Queijo Prato Fatiado. 
Apresentação: Valor em quilo, 
entregue fatiado e interfolhado 
em folhas de polietileno, em 
embalagens atóxicas 
transparentes de polietileno 
resistentes de 01 a 05Kg. 
Características: Conter cheiro e 
sabor característicos do produto, 
textura firme e sem buracos; o 
produto deverá ser rotulado de 
acordo com a legislação vigente, 
de forma clara e indelével com o 
registro no SIF, identificação 
completa do produto, data de 
fabricação, prazo de validade e 
prazo máximo de consumo. - 
Queijo Prato Fatiado. 
Apresentação: Valor em quilo, 
entregue fatiado e interfolhado 
em folhas de polietileno, em 
embalagens atóxicas 
transparentes de polietileno 
resistentes de 01 a 05Kg. 
Características: Conter cheiro e 
sabor característicos do produto, 
textura firme e sem buracos; o 
produto deverá ser rotulado de 
acordo com a legislação vigente, 
de forma clara e indelével com o 
registro no SIF, identificação 
completa do produto, data de 
fabricação, prazo de validade e 
prazo máximo de consumo. Em 
conformidade  com as 
recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber. 
Produto com validade igual ou 
superior a 90 dias a contar da 
data de entrega. 

      

24,8000 

      

1.190,40 

    

                                                                            
    

58 

      

720,000 

      

KG 

      Patinho Bovino – Posta – Peça 
inteira – embalada a vacuo - 
Refrigerada. 
Apresentação: Valor em quilo, 
entregue em posta ou peça 
inteira, em embalagens atóxicas 
transparentes resistentes de 01 
a 5Kg. 
Características: Proveniente de 
espécie bovina abatidos sob 
inspeção veterinária. Sem osso, 
contendo no máximo 10% de 
gordura, isenta de cartilagem. O 
produto deverá estar em 
embalagem plástica, flexível, 
atóxica, resistente, rotulado com 
o nome e endereço do 
abatedouro, constando 

      

25,0000 

      

18.000,00 
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obrigatoriamente o - Patinho 
Bovino – Posta – Peça inteira – 
embalada a vacuo - Refrigerada. 
Apresentação: Valor em quilo, 
entregue em posta ou peça 
inteira, em embalagens atóxicas 
transparentes resistentes de 01 
a 5Kg. 
Características: Proveniente de 
espécie bovina abatidos sob 
inspeção veterinária. Sem osso, 
contendo no máximo 10% de 
gordura, isenta de cartilagem. O 
produto deverá estar em 
embalagem plástica, flexível, 
atóxica, resistente, rotulado com 
o nome e endereço do 
abatedouro, constando 
obrigatoriamente o registro no 
SIF; identificação completa do 
produto, data de fabricação, 
prazo de validade e prazo 
máximo de consumo, 
temperatura de estocagem,  
peso líquido e condições de 
armazenamento 

                                                                            

                                      (Valores expressos em Reais R$)   Total Geral:     52.562,10     

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 

4.1 Será(ão) efetuado(s), em até 30 (trinta) dias da(s) execução(ões) do(s) serviço(s), à vista da(s) 

nota(s) fiscal(is)  decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas 

Complementares; 

4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e 

da comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de 

Preços e demais Documentos inerentes ao Processo; 

4.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 

atualização financeira será o IGP-M, em conformidade com art. 55, III da Lei 8.666/93; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

5.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente 

requerido(s), demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo 

Contratante; 
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5.2 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 

atualização financeira é o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 O objeto será contratado com recursos 100% Próprios, provisionados na conta: Convênio 

Corpo de Bombeiros, Código de Despesa nº 143 e Elemento de Despesa nº 33903007. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO(S) CONTRATADO(S) 

7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente contrato, de seu(s) Anexo(s); 

7.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 15 (quinze) dias a contar da data do seu 

recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver o Contrato dentro do prazo estabelecido, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades 

legalmente estabelecidas; 

7.3 Respeitar, durante toda a vigência do Contrato, os termos do contrato e de seu(s) Anexo(s); 

7.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de 8.666/93; 

7.5 Executar o objeto, dentro dos prazos e qualidades exigidos, cumprindo as determinações e 

apresentações, informadas pela contratante; 

7.6 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem 

necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, nos termos do § 1° do Artigo 65 da Lei 

8.666/93 e Diplomas Complementares; 

7.7 Não terceirizar os serviços objeto deste pregão; 

7.8 Assumir, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas concernentes à execução dos 

serviços, compreendendo transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências; 

7.9 Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do 

pessoal e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos 

serviços; 

7.10 Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus 

empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas 

resultante da execução dos serviços decorrentes desta licitação; 

7.11 Responder pelos danos morais e materiais, causados direta ou indiretamente ao Município e a 

terceiros, durante a execução dos serviços, objeto do contrato; 
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7.12 Respeitar as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, previstas na Consolidação 

das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

7.13 Remunerar os empregados que prestarão os serviços pertinentes ao objeto deste contrato, 

assim como cumprir todas as cláusulas decorrentes dos acordos coletivos de trabalho das 

categorias contratadas; 

7.14 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 

seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do contrato; 

7.15 Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que seus servidores 

efetuarem, podendo supervisionar periodicamente os seus funcionários, dentro das dependências 

do Contratante, mantendo antes contato prévio com a Seção de Logística do Corpo de Bombeiros 

Militar de Lages; 

7.16 Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 

subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à Administração ou a 

terceiros, durante o atendimento do objeto; 

7.17 Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução dos 

serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade; 

7.18 Providenciar de imediato o afastamento do empregado que se torne prejudicial ou 

inconveniente ao serviço a pedido da contratante; 

7.19 Providenciar a substituição do empregado quando da falta, férias e/ou licenças; 

7.20 Refazer, exclusivamente às suas custas, os serviços executados em desacordo com os 

Termos estabelecidos no presente instrumento, sem que tal fato possa ser invocado para justificar 

alteração nos custos inicialmente propostos, assumidos e pactuados. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  

8.2 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 

contados da data da sua emissão; 

8.3 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 

8.4 Realizar a gestão do Contrato através do Sr. Paulo Diniz Arruda Nunes – Tenente Coronel BM 

Mtcl 922317-7 – Comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar – e-mail 5cmt@cbm.sc.gov.br, 

tendo como substituto o Sr. Mateus Muniz Corradini – Capitão BM Mtcl 365077-4 - Chefe do B4 do 

5º Batalhão de Bombeiros Militar – Seção de Logística e Finanças – e-mail 5scmt@cbm.sc.gov.br.  
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CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

9.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato 

enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento; 

9.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as 

penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor 

de 10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 

9.3. Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a 

Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da 

indenização, nos termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 

9.4 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 

12.846/2014, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das 

sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, observados o contraditório e a ampla defesa; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E PRORROGAÇÃO 

10.1 O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou 

unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no 

artigo 78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

10.2 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento, na forma prescrita pelo art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DIREITO DE RESERVA: 

11.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse 

público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do 

art. 49 da Lei de Licitações; 

11.2 O(s) equipamento(s) que não atender(em), na sua plenitude, as especificações do contrato e 

seu(s) anexo(s), após notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à disposição do(s) 

fornecedor(es), sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante, com embasamento no disposto no 

Art. 76 da Lei de Licitações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 

12.1 O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 8.666/93, e Diplomas 

Complementares, na Lei Complementar 123/2006 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-

se supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de Direito Privado; 

12.2 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos 

costumes e aos princípios gerais do direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 

porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA. 

13.2 E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 04 vias de igual teor e 

forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

 

 

Lages, ______ de ____________ de 2020.  

 

 

Mateus Muniz Corradini   Julio Cesar Rodrigues Delfes  

Major 5°BBM    JULIO CESAR RODRIGUES DELFES  

  

 

        

 Paulo Diniz Arruda Nunes 

Gestor do Contrato: 
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