
ESTADO DO PARÁ

RESUMO DE LICITAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

1. Dados Gerais da Licitação

Município PRIMAVERA

Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

Número do Processo Licitatório 20210308-01

Exercício
2021

Modalidade
Pregão Eletrônico

Tipo
Menor Preço

Objeto
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
FRACASSADOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO SRP 9/2021-0008,
DESTINADOS A COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPAL DE PRIMAVERA-
PA, PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE,
DURANTE O 2º SEMESTRE DO ANO DE 2021.

Complemento Material de Consumo

Regime

Abertura 13/09/2021 10:00

Status REALIZADA

Critério Avaliação POR ITEM

Credenciamento? NÃO

Data Início Credenc.

Data Término Credenc.

Observação

Contrato?

Data Homologação

Local Abertura www.portaldecompraspublicas.com.br

1. Itens da Licitação

N° Objeto Unidade Qtd. Valor

1 CEBOLA: Deverá ser de Primeira, sem rama, Fresca compacta e
firme, sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e
cortes, sem manchas, com tamanho e coloração uniformes, insenta
de sujidades, parasitas e larvas. Validade: Até 30 dias após a
entrega. Embalagem: Em sacos de ráfia contendo 20KG.

quilograma 1.180,0000 5,60001

2 CENOURA: 1ª qualidade, classe entre 18 a 22 cm, categoria extra,
escovadas, sem defeitos graves (podridão mole, deformação,
ombros verdes ou roxo, sem defeitos, lenhosas, rachadas, danos
mecânicos, podridão úmida ou seca, murchas, mofo, injurias por
pragas ou doenças). O produto deve ser entregue em ótimas
condições de utilização. Embalagem: sacas ou caixa de papelão
resistentes ao manuseio.

quilograma 144,0000 6,06002

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

quilograma 297,0000 9,99003
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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.

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 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

unidade 98,0000 9,57004

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.

quilograma 962,0000 3,33005

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

unidade 290,0000 12,83006
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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 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.

unidade 3.600,0000 0,68007

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.

unidade 8.050,0000 0,83008

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.

unidade 5.680,0000 0,62009

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.

unidade 3.810,0000 0,820010

3. Dados de Publicidade da Licitação

Meio de Publicação Especificação da Publicação Data da Publicação

Diário Oficial da União 31/08/2021AVISO DE LICITSÇÃO-D.O.U-SEÇÃO 3 - Nº
165 - PAGINA 211.

Jornal de Grande Circulação no Estado 31/08/2021AVISO DE LICITAÇÃO - DIARIO DO PARÁ - B8

Site 31/08/2021AVISO DE LICITAÇÃO -
www.primavera.pa.gov.br (PORTAL DA

Diário Oficial da União 23/09/2021AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - SEÇÃO 3 - Nº
181 - PAGINA 275.

Diário Oficial da União 23/09/2021AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO - SEÇÃO
3 - Nº 181 - PAGINA 275.

4 - Participantes

Nome Tipo Pessoa CPF/CNPJ

IMPERADOR DISTRIBUIDORA COM. E SERVIÇOS Jurídica 32652104000177

5. Arquivos da Licitação

Tipo Nome Arquivo
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Atas das sessões de julgamento. ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO Baixar

Atos de adjudicação. ATOS DE ADJUDICAÇÃO Baixar

Edital EDITAL E ANEXOS Baixar

Minuta do contrato. MINUTA DO CONTRATO Baixar

Parecer Jurídico PARECER JURIDICO Baixar

Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e
preços unitários.

ORÇAMENTO ESTIMADO Baixar

Termo de referência TERMO DE REFERÊNCIA Baixar

Parecer Jurídico PARECER JURIDICO Baixar

Justificativa JUSTIFICATIVA Baixar

Pesquisa de mercado PESQUISA DE MERCADO Baixar

Atas das sessões de abertura. ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA Baixar

Atos de homologação. ATOS DE HOMOLOGAÇÃO Baixar

Parecer Controle Interno PARECER CONTROLE INTERNO Baixar

7. Homologação/Adjudicação

Valor AdjudicadoParticipante

32652104000177 - IMPERADOR DISTRIBUIDORA COM. E SERVIÇOS LTDA 28.006,7600

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3596680/9-ATA_DA_SESSAO_DE_JULGAMENTO_-_ATA_FINAL_ASS_051021_164438.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3596680/10-TERMO_DE_ADJUDICACAO_ASS_051021_164450.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3596680/6-_EDITAL_E_ANEXOS_ASS_310821_120045.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3596680/7-MINUTA_DE_CONTRATO_ASS_310821_120100.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3596680/4-PARECER_JURIDICO_ass_310821_133942.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3596680/3-MAPA_DE_PRECO_ASS_310821_120341.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3596680/5-TERMO_DE_REFERENCIA_ASS_310821_120355.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3596680/4-PARECER_JURIDICO_ass_310821_120543.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3596680/1_-_SOLICITACAO_310821_132123.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3596680/2-PESQUISA_DE_PRECO_310821_132137.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3596680/8-ATA_DA_SESSAO_DE_ABERTURA-_ATA_PARCIAL_ASS_051021_164425.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3596680/7-TERMO_DE_HOMOLOGACAO_ass_051021_164504.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/mural-tcm-pa/2021/61/61001/3596680/11-PARECER_DO_CONTROLE_INTERNO_ass_061021_090319.pdf

