
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20210308-01  

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2021-0031 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS FRACASSADOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO SRP 

9/2021-0008, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS 

DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA, 

PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA O 2º 

SEMESTRE DO ANO DE 2021. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente, Sr.  ÁUREO BEZERRA GOMES a adjudicação referente ao PREGÃO 

ELETRÔNICO - SRP nº 9/2021-0031, conforme indicado no quadro abaixo, resultado 

da homologação. 

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO                                                               

              
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL 

3 

ERVILHA VERDE EM 
CONSERVA:  Simples, inteira, 
imersa em líquido, tamanho e 
coloração uniformes, produto 
preparado com ervilhas 
previamente debulhadas, 
envasadas, reidratadas ou pré-
cozidas, imersas em líquido de 
cobertura apropriados, 
submetidas a processo 
tecnológico adequado antes 

ou depois de hermeticamente 
fechadas nos recipientes 
utilizados, afim de evitar sua 
alteração. Estar isento de 
fermentação e de indicadores 
de processamento defeituoso. 
Sem corantes artificias, isento 
de sujidades e fermentação, 
não devem conter perfurações, 
não devem soltar ar com 
cheiro azedo ou podre, quando 
abertos, não devem 
apresentar manchas escuras e 
ferrugem, na parte interna, 
atender as exigências do 
ministério da agricultura e 
dipoá e regulamento de 
inspeção industrial e sanitária 
de produtos de origem vegetal. 
Validade:  no mínimo de 6 
meses a partir data de 
entrega. Embalagem primária: 
sachê ou tetra pack. 
Embalagem secundária: caixa 
de papelão ou outra 
embalagem de material 
resistente ao manuseio, 
transporte e empilhamento. 

BONARE 
/GOIAS 
VERDE 

ALIMENT
OS 

QUILOGRAMA 297 R$ 14,00 R$ 4.158,00 

4 

MANTEIGA COM SAL: 
Manteiga de Primeira 
Qualidade com Sal 
Especificação: Creme 
pasteurizado obtido a partir do 
leite de vaca. É o produto 
gorduroso obtido 

NATURA
L DA 
VACA/NU
TRI 
PRODUT
OS 
LACTOS 

UNIDADE 98 R$ 9,57 R$ 937,86 



 

 

exclusivamente pela bateção e 
malaxagem, com ou sem 
modificação biológica de 
creme pasteurizado derivado 
exclusivamente do leite de 
vaca. A matéria gorda da 
manteiga deverá estar 
composta exclusivamente de 
gordura láctea.  Embalagem 
Secundária: Caixa de papelão 
ou outra embalagem de 
material resistente ao 
manuseio, transporte e 
empilhamento. 

LT 

5 

MARGARINA COM SAL: Sem 
gordura trans. Oriunda de óleo 
vegetal comestível, podendo 
conter basicamente água, sal 
(4%), leite em pó, vitamina A. 
Estabilizante: mono e 
diglicerídeos de ácidos graxos, 
lecitina de soja e ésteres de 
poliglicerol de ácidos graxos. 
Devem estar de acordo com 
exigências do Ministério da 
agricultura, pecuária e 
abastecimento. Embalagem 
primária: em potes plásticos 
atóxicos de 250g. Embalagem 
Secundária: Caixa de papelão 
ou outra embalagem de 
material resistente ao 
manuseio, transporte e 
empilhamento. 

NATURA
L DA 
VACA/NU
TRI 
PRODUT
OS 
LACTOS 

LT 

QUILOGRAMA 962 R$ 3,80 R$ 3.655,60 

6 

MILHO VERDE EM 
CONSERVA:  Apresentando 
grãos inteiros, imerso em 
líquido de cobertura, tamanho 
e coloração uniformes. 
Produto preparado com grãos 
de milho previamente 
debulhados, envasados e 
cozidos ou pré-cozidos, 
imersos em líquido de 
cobertura apropriada, 
submetidos a processo 
tecnológico adequado, antes 
ou depois de hermeticamente 
fechados nos recipientes 
utilizados a fim de evitar sua 
alteração. Estar isento de 
fermentação e de indicadores 
de processamento defeituoso, 
sem corantes artificiais, isento 
de sujidades e não devem 
conter perfurações, não devem 
soltar ar com cheiro azedo ou 
podre, quando abertos, 
atender as exigências do 
ministério da agricultura e 
dispor de regulamento de 
inspeção industrial e sanitária 
de produtos de origem  
vegetal. 
Validade: No mínimo 6 meses 
após a entrega do produto. 
Embalagem primária: sachê ou 
tetra pack. Embalagem 
secundária: caixa de papelão 
ou outra embalagem de 
material resistente ao 
manuseio, transporte e 
empilhamento. 

BONARE 
/GOIAS 
VERDE 

ALIMENT
OS 

UNIDADE 290 R$ 12,00 R$ 3.480,00 

7 

PÃO TIPO CHÁ: Obtido pela 
cocção, em condições técnicas 
adequadas, de massa 
preparada com farinha de 
trigo, fermento biológico, água, 
sal, podendo conter outras 
substâncias alimentícias, 
desde que declaradas. 
Características: aspectos 
característicos, cor e odor 

BOM 
DEMAIS 
/BOM 
DEMAIS 
ALIMENT
OS 
COMERC

I 

UNIDADE 3600 R$ 0,68 R$ 2.448,00 



 

 

característico. Cada pão 
deverá pesar 50g e apresentar 
tamanho e formato uniformes. 
Validade: O produto deve ser 
do dia com validade para até 
03 dias. 

8 

PÃO TIPO LEITE: Produto 
obtido pela cocção, em 
condições técnicas e higiênico-
sanitárias adequadas, 
preparado com farinha de 
trigo, fermento biológico, leite, 
sal, açúcar, podendo conter 
outros ingredientes desde que 
declarados e aprovados pela 
ANVISA. 
Validade: O produto deve ser 
do dia com validade para até 3 
dias. 

BOM 
DEMAIS 
/BOM 
DEMAIS 
ALIMENT
OS 
COMERC

I 

UNIDADE 8050 R$ 0,83 R$ 6.681,50 

9 

PÃO TIPO FRANCÊS: 
Produto obtido pela cocção, 
em condições técnicas e 
higiênico-sanitárias 
adequadas, preparado com 
farinha trigo, fermento 
biológico, sal, açúcar, 
margarina podendo conter 
outros ingredientes, desde que 
declarados e aprovados pela 
ANVISA. Cada pão deverá 
pesar 50g e apresentar 
tamanho e formato uniformes. 
Validade: O produto deve ser 
do dia com validade para até 3 
dias. 

BOM 
DEMAIS 
/BOM 
DEMAIS 
ALIMENT
OS 
COMERC

I 

UNIDADE 5680 R$ 0,62 R$ 3.521,60 

10 

PÃO TIPO MILHO: Produto 

obtido, pela cocção, em 
condições técnicas e higiênico- 
Sanitárias adequadas, 
preparado com farinha de 
trigo, açúcar, reforçador, sal, 
fermento biológico, gordura 
vegetal, fubá de milho, 
pesando 50 gramas por 
unidade. 
Validade: O produto deve ser 
do dia com validade para até 3 
dias. 

BOM 
DEMAIS 
/BOM 
DEMAIS 
ALIMENT
OS 
COMERC

I 

UNIDADE 3810 R$ 0,82 R$ 3.124,20 

VALOR GLOBAL R$ 28.006,76 

 

Situação: HOMOLOGADO em 17/09/2021. 

Homologado para empresa: IMPERADOR DISTRIBUIDORA COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 32.652.104/0001-77, pelo valor global R$ 28.006,76 

(vinte oito mil, seis reais e setenta e seis centavos). 

Restando fracassado os itens: 01 e 02. 

 

Primavera - PA, em 17 de setembro de 2021. 

 

_________________________________________ 

ÁUREO BEZERRA GOMES 

Prefeito do Município de Primavera/PA 


		2021-09-22T16:33:27-0300
	AUREO BEZERRA GOMES:02460449267




