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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO 
 

As oito horas e trinta minutos do dia treze de março de 2018, na sala de Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Igarapé - Açu situada na Prefeitura, sito a Av. Barão do Rio Branco, 
nº3635, Bairro: Centro, Município de Igarapé Açu, reuniram-se a Pregoeira e Equipe de apoio ao 
final identificados, para juntos procederem a abertura, análise e julgamento  das propostas 
comerciais e dos documentos de habilitação referentes ao Pregão Presencial SRP n.º 008/2018, 
cujo objeto consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, destinados aos alunos 
da rede municipal de ensino do Município de Igarapé – Açu/PA. DAS EMPRESAS QUE 
COMPARECERAM AO CERTAME: R & C MARTINS COMÉRCIO LTDA - ME, inscrita 
sob o CNPJ: 18.175.732/0001-88, BOMBONS E DESCARTAVEIS LTDA inscrita sob o CNPJ: 
01.580.769/0001-99, A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP 
inscrita sob o CNPJ: 19.756.461/0001-17, PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP, 
inscrita sob o CNPJ: 19.211.476/0001-08, POLO COMERCIAL REPRES. LTDA inscrita sob o 
CNPJ: 03.053.705/0001-65, OUTEIRO INDUSTRIA E COM. PESCADOS LTDA - EPP, 
inscrita sob o CNPJ:19.280.812/0001-66, E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, 
SERVIÇOS E REPRESENTAÇAO IERELI inscrita sob o CNPJ:26.370.836/0001-71. A 
empresa Ponto Com Informática EIRELE - EPP, Inscrita no CNPJ. 19.211.476/0001-08, 
credencio como seu representante legal o senhor Francisco Danilo da Silva Cunha portador do 
RG: 6636731 PC/PA. A empresa E C Dos Santos Comércio Serviço e Representação EIRELLI -
EPP, inscrita no CNPJ. 26.370.836/0001-71, credenciou como seu representante legal o senhor 
Thiago Silva Alves, portador da CNH Nº 04086636679. A data para o retorno da Licitação 
estava agendada para o dia 12 de Março de 2018, ás 08:30, para melhor avaliação das amostras e 
elaboração do parecer técnico esta Pregoeira transfere a data de retorno da licitação para o dia 13 
de Março de 2018, ás 08:30. A Pregoeira retornou a sessão pública agendada para o dia 13 de 
março de 2018, para apresentação do resultado da análise das amostras, sendo suspensa a sessão 
haja visto que os licitantes presentes na sessão questionaram o resultado das amostras e os 
técnicos responsáveis pela avaliação não estavam presentes para esclarecer as indagações dos 
licitantes. A nutricionista da Secretaria de Educação Ana Karoline Gomes Martins solicitou a 
realização de nova amostra para os produtos desclassificados tendo em vista algumas 
divergências encontradas durante a avaliação e atendendo a justificativa ausência do 
representante do CAE a data para apresentação da amostra ficou marcada para o dia 16 de março 
de 2018, ás 08:30h ás 13 h, onde as empresas deverão encaminhar um representante para 
acompanhar a avaliação. Em seguida foram abertos os envelopes de habilitação dos licitantes 
Classificados nas amostras para analise da documentação. Todas as documentações jurídicas, 
fiscais, econômica e financeira das empresas que tiveram seus itens aprovados na amostra 
estavam a contento da Administração sem nenhuma irregularidade, pendência ou qualquer fato 
que a inabilitasse, porém a documentação técnica do item 8.5.5 do edital -  Certificado de 
Controle de Vetores e Pragas com desinsetização e desratização da sede da empresa, executada 
por empresas especializadas com registro no CREA/PA/SESMA/SEMA, apenas as 
documentações da empresa R & C MARTINS COMÉRCIO LTDA – ME  POLO COMERCIAL 
REPRES. LTDA e constavam no Certificado de Controle de Vetores e Pragas o número de 
registro no com registro no CREA/PA/SESMA/SEMA, as demais empresas não constava no 
certificado esta informação. A pregoeira conjuntamente com a assessoria jurídica desta Prefeitura 
intendeu que apesar de estar em edital o cadastro da empresa prestadora dos serviços nos órgão 
fiscalizados, não significa que a empresa de desinsetização e desratização não venha a ter o 
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registro, apenas pode não esta identificado no Certificado, como todos os certificados vem 
assinado por profissional registrados no conselho competente, fica este profissional responsável 
por toda e qualquer problema que por ventura possa ocorrer com os produtos fornecidos pela 
empresa ao qual prestou o serviço, no que cabe ao serviço contratado. Diante do exposto a 
Pregoeira e equipe de apoio considerou as empresas R & C MARTINS COMÉRCIO LTDA - 
ME, inscrita sob o CNPJ: 18.175.732/0001-88, BOMBONS E DESCARTAVEIS LTDA 
inscrita sob o CNPJ: 01.580.769/0001-99, A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS EIRELI-EPP inscrita sob o CNPJ: 19.756.461/0001-17, PONTO COM 
INFORMATICA EIRELI - EPP, inscrita sob o CNPJ: 19.211.476/0001-08, POLO 
COMERCIAL REPRES. LTDA inscrita sob o CNPJ: 03.053.705/0001-65, OUTEIRO 
INDUSTRIA E COM. PESCADOS LTDA - EPP, inscrita sob o CNPJ:19.280.812/0001-66, E 
C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇAO IERELI 
inscrita sob o CNPJ:26.370.836/0001-71 HABILITADAS. A sessão foi suspensa para avaliação 
das amostras e posterior divulgação dos resultados das mesmas. DAS OCORRÊNCIAS NA 
SESSÃO PÚBLICA: Não houve ocorrências dignas de nota. ENCERRAMENTO DA 
SESSÃO: Como nada mais foi tratado encerra-se a presente Sessão referente ao Pregão 
Presencial SRP n. º005/2018, lavrando-se a presente ata às 18hs:40mints, que vai assinada pela 
Pregoeira, Equipe de Apoio e os demais presentes na ocasião de sua emissão. 

 
 
 

Tatiane Pilonetto                                                                                   
Pregoeira         
 
 
                                                                                       
Pedro Nunes da Silva                                                              Jocicley Monteiro de Carvalho 
Equipe de Apoio                                                                                     Equipe de Apoio                                                                                            
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E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO 
 
 
SERVIÇOS E REPRESENTAÇAO IERELI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU 
Secretaria Municipal de Finanças/ Setor de Licitação e Contratos  

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2018 
 

 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

4 

 
ATA DE REUNIÃO RESULTADO AMOSTRAS 

 
Aos vinte e seis dias do mês de março de 2018, a Pregoeira e equipe de apoio registra a Ata de 
resultado da Avaliação das amostras referentes ao Pregão Presencial SRP n.º 008/2018, cujo objeto 
consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, destinados aos alunos da rede municipal 
de ensino do Município de Igarapé – Açu/PA. As empresas abaixo tiveram suas amostras aprovados 
e foram consideradas HABITADAS e VENCEDORAS dos seguintes itens: 
R & C MARTINS COMÉRCIO LTDA - ME............................ 18.175.732/0001-88 

Item Descrição dos Produtos Unid Quant 
Valor 
Unit 

Valor Total 

2 

Arroz tipo 1 longo fino, Arroz tipo 01, classe longo fino, subgrupo 
polido, acondicionado em saco de polietileno transparente, atóxico, 
limpo, não violado e resistente com capacidade de 1kg; Embalagem 
secundária: fardo plástico transparente e lacrado. Validade não inferior 
a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 60.000 R$ 1,90 R$ 114.000,00 

3 
Azeite de dendê, Puro, baixa acidez, acondicionado em garrafa de 
polietileno, resistente, limpo e não violado com capacidade de até 
200ml com Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

L 200 R$ 9,50 R$ 1.900,00 

4 
Achocolatado em pó, Embalagem aluminizada ou latas contendo até 
400g do produto. Embalagem secundária: fardos plásticos 
transparentes. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 5.000 R$ 5,65 R$ 28.250,00 

7 

Biscoito doce tipo maisena, Produto deve apresentar-se com 
características organolépticas próprias, acondicionado em pacotes 
plásticos, atóxicos, hermeticamente vedados de até 400g e embalados 
em caixas de papelão limpas, íntegras e resistentes. Validade não 
inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 4.000 R$ 5,79 R$ 23.160,00 

8 

Biscoito doce tipo Maria chocolate, Produto deve apresentar-se com 
características organolépticas próprias, acondicionado em pacotes 
plásticos, atóxicos, hermeticamente vedados, de até 400g e embalados 
em caixas de papelão limpas, íntegras e resistentes. Validade não 
inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 4.000 R$ 5,79 R$ 23.160,00 

13 
Colorífico, Acondicionado em sacos de polietileno, íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente. Cada embalagem deve conter até 
100 gramas. Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 400 R$ 4,00 R$ 1.600,00 

14 
Cebola, Tamanho médio, boa qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar manipulação, transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. 

Kg 6.000 R$ 2,75 R$ 16.500,00 

17 

Extrato de tomate, acondicionados em embalagem metálica ou 
saches de até 400g, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e 
limpo, acondicionados em caixas de papelão resistentes de até 10Kg. 
Produto deverá apresentar validade mínima de 180 dias a partir da 
data de entrega. 

Kg 700 R$ 3,30 R$ 2.310,00 

25 

Leite em pó integral (não instantâneo), Embalado em sacos 
aluminizados de até 400g ou em latas, isenta de ferrugem, não 
amassadas, resistentes e não violada, com capacidade de até 1kg, 
acondicionados em caixas ou fardos de papelão resistente de até 10Kg. 
Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. O leite em pó 
deve apresentar um rendimento no mínimo de 28 copos de 200ml por 
quilo de produto. 

Kg 10.000 R$ 13,75 R$ 137.500,00 

29 
Milho branco tipo 1, Embalagem plástica de até 1Kg, acondicionado 
em fardos plásticos transparentes de até 20 kg. Validade não inferior a 
180 dias após a data de entrega. 

Kg 1.100 R$ 3,75 R$ 4.125,00 

30 
Milho para Pipoca, Embalagem plástica de até 1Kg, acondicionado 
em fardos plásticos transparentes de até 20 kg. Validade não inferior a 
180 dias após a data de entrega. 

Kg 1.000 R$ 4,60 R$ 4.600,00 
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38 

Sal refinado iodado Cloreto de sódio refinado, acondicionado em 
sacos plásticos de 1kg. Embalagem secundária: fardo plástico 
transparente com capacidade até 10 kg. Validade não inferior a 220 
dias após a data de entrega. 

Kg 1.800 R$ 0,94 R$ 1.692,00 

41 

Biscoito doce tipo rosquinha sabor leite, Produto deve apresentar-se 
com características organolépticas próprias, acondicionado em pacotes 
plásticos, atóxicos, hermeticamente vedados, de até 400g e embalados 
em caixas de papelão limpas, íntegras e resistentes. Validade não 
inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 4.000 R$ 6,16 R$ 24.640,00 

42 

Feijão Carioquinha tipo 1, Classe carioquinha, tipo 1, acondicionado 
em saco de polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado e 
resistente com capacidade de 1kg; Embalagem secundária: fardos 
plásticos lacrados de até 30kg. Validade não inferior a 180 dias após a 
data de entrega no depósito da FMAE. 

Kg 20.000 R$ 2,60 R$ 52.000,00 

45 

Leite Condensado -Produzido com leite integral, açúcar e lactose. 
Deverá conter extremamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, data da validade, quantidade 
de produto. Devem estar de acordo com as legislações sanitárias em 
vigor no país ANVISA/MS. Validade: o produto deve conter data da 
fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto. 
Embalagem primária: tipo tetra park (caixinhas) com unidade de 270g. 
Embalagem secundária: caixa de papelão limpas, integras e 
resistentes. 

Kg 200 R$ 9,15 R$ 1.830,00 

47 
Vinagre de álcool Embalagem em recipiente de polietileno, íntegro, 
atóxico, resistente, vedados hermeticamente, contendo até 1 litro. 
Validade não inferior a 180 dias após a data de entrega. 

L 1.500 R$ 2,09 R$ 3.135,00 

      BOMBONS E DESCARTAVEIS LTDA.................................. 01.580.769/0001-99 
Item Descrição dos Produtos Unid Quant Valor Unit Valor Total 

36 

Peixe em conserva ao óleo comestível tipo sardinha Embalagem de 
lata aluminizada isenta de ferrugem, não amassadas, resistentes e não 
violadas de até 500g, acondicionadas em caixas de papelão com 
capacidade máxima de 15kg. 

Kg 1.000 R$ 17,24 R$ 17.240,00 

A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP...19.756.461/0001-17 
Item Descrição dos Produtos Unid Quant Valor Unit Valor Total 

16 

Charque bovina dianteiro, Carne bovina salgada com ausência 
de nitrito, amônia, formol e capa de gordura permitida até 20% no 
máximo do produto,   acondicionadas em embalagens plásticas 
em polietileno à vácuo de até 1Kg, embalagem secundária  em 
caixas de papelão. Validade não inferior a 180 dias após a data de 
entrega.  

Kg 8.000 R$ 18,90 R$ 151.200,00 

18 

Farinha de Trigo sem fermento, Farinha de trigo tipo 1, sem 
fermento, acondicionado em saco de polietileno, atóxico, limpo, 
não violado e resistente com capacidade de 1kg; Embalagem 
secundária: fardos plásticos lacrados de até 30kg. Validade não 
inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 500 R$ 2,25 R$ 1.125,00 

19 

Farinha de Trigo com fermento, Farinha de trigo tipo 1, com 
fermento, acondicionado em saco de polietileno, atóxico, limpo, 
não violado e resistente com capacidade de 1kg; Embalagem 
secundária: fardos plásticos lacrados de até 30kg. Validade não 
inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 500 R$ 2,25 R$ 1.125,00 

24 

Goma de mandioca, Goma de mandioca resfriada (temperatura 
entre 0°C e 7°C), embalada à vácuo, com coloração branca, isenta 
de matéria terrosa e parasitas, fermentada ou rançosa. Embalagem 
de polietileno contendo 01 kg. Deve conter identificação do 
produto, registro no órgão competente, informações nutricionais, 
data de fabricação e validade. O produto deve apresentar validade 
de até 60 dias, a partir da data de entrega. 

Kg 700 R$ 6,00 R$ 4.200,00 
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33 

Óleo de soja refinado, embalados em garrafas de polietileno com 
capacidade de até 1 litro. Acondicionados em caixas de papelão, 
limpas, íntegras e resistentes. Validade não inferior a 180 dias 
após a data de entrega. 

L 2.000 R$ 3,49 R$ 6.980,00 

34 

Ovo de galinha, Ovo tamanho grande (peso entre 55g e 59g por 
unidade), acondicionado em bandeja ondulada de papelão e 
embalagem secundária em caixas de papelão totalizando 360 
unidades. Validade não inferior a 30 dias. 

Und 170.000 R$ 0,33 R$ 56.100,00 

40 
Margarina, Mínimo de 65% de lipídios, embalagem de 250g,  na 
embalagem deverá constar data da fabricação, data  de  validade  
e  número do lote do produto. 

Kg 500 R$ 5,47 R$ 2.735,00 

43 

Café Torrado Moído Tradicional, Tipo 1, tradicional, torrado e 
moído, certificado de selo de pureza ABIC, certificado com selo 
de pureza ABIC. Isento de sujidades, parasitas larvas e material 
estranho. Validade mínima de 04 meses a contar a partir da data 
de entrega. Devem estar de acordo com as exigências da 
legislação sanitária em vigor no país (ANVISA/MS).  

Kg 800 R$ 16,50 R$ 13.200,00 

46 

Tucupi, Produto acondicionado em garrafa plástica de 02 litros. 
A embalagem deverá manter as características originais do 
produto e ser resistente ao manuseio e transporte. Não deverão 
conter sujidades, parasitas, fragmentos de insetos e pedaços das 
partes do vegetal. Não serão aceitos o uso de corantes e 
realçadores de sabor, emulsificantes, espessantes e outras 
substâncias que diminuam a tensão interfacial entre as duas fases, 
alterando a composição original do tucupi. Validade de 30 (trinta) 
dias após data de fabricação. Deve conter identificação do 
produto, registro no órgão competente, informações nutricionais, 
data de fabricação e validade. 

L 2.000 R$ 5,00  R$ 10.000,00 

PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP........................... 19.211.476/0001-08 
Item Descrição dos Produtos Unid Quant Valor Unit Valor Total 

9 
Batata Inglesa, 1ª qualidade, lisa, lavada, apresentando grau de 
maturação que permita suportar manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. 

Kg 10.000 R$ 2,86 R$ 28.600,00 

10 

Canjiquinha/Curau, Mistura para o preparo de curau/canjica, 
Subproduto do grão de milho de cor amarela, fina, livre de 
umidade e fragmentos estranhos. Produto acondicionado em 
caixas de papelão hermeticamente vedado ou sacos plásticos 
atóxico, hermeticamente vedado de até 200g com validade não 
inferior a 90 dias. 

Kg 500 R$ 11,46 R$ 5.730,00 

44 

Fubá de milho (Farinha de milho) – Ausência de resíduos de 
impurezas, bolor ou cheiro não característicos. Embalagem deve 
estar intacta, acondicionadas em pacotes de polietileno 
transparente bem vedado, embalagem de 500g. Validade não 
inferior a 120 dias a contar da data de entrega. Deve apresentar 
registro no Ministério da Saúde.  

Kg 2.000 R$2,65   R$ 5.300,00 

12 

Carne bovina em cubos (dianteiro), congelada e empacotada a 
vácuo; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio; atóxico. Caixa até 20 kg, embalagem a 
vácuo de até 1 kg, com selo do SIF ou SIE. 

Kg 5.000 R$ 18,30 R$ 91.500,00 

21 

Frango (Filé de peito com osso), Filé de peito de frango, 
congelado a-18°C., não temperado. Embalagem primária: Bandeja 
de poliestireno de até 02kg envolvidas em sacos plásticos de 
polietileno liso, atóxico, não violado, resistente, ou sacos plásticos 
de até 2 kg de polietileno liso, atóxico, não violado e resistente. 
Embalagem secundária: Caixas de papelão em perfeitas condições, 
lacradas, com identificação do produto, validade e peso aparente. 
O produto deve apresentar validade não inferior a 90 dias a partir 
da data da entrega. 

Kg 20.000 R$ 9,05 R$181.000,00 

26 

Leite sem lactose em pó, Leite sem lactose, acondicionado em 
Latas aluminizadas ou sacos plásticos aluminizados contendo até 
1kg de peso líquido, acondicionadas em caixas de papelão 
resistentes, limpas e lacradas Validade não inferior a 180 dias após 

Kg 100 R$ 47,15 R$ 4.15,00 
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a data de entrega. 

28 

Iogurte de fruta, Embalagem plástica, limpa, resistente, vedada 
de polietileno de 100g do produto. Deve conter identificação do 
produto, registro no órgão competente, informações nutricionais, 
data de fabricação e validade. Acondicionados em embalagem 
secundária de fardos plásticos de até 1.200 Kg. Validade de no 
mínimo 20 dias após a data de fabricação. 

L 16.500 R$ 6,94 R$ 114.510,00 

39 

Carne Bovina Moída, A carne moída deverá ser processada a 
partir de peças extra limpa, isenta de cartilagens, sebo, ossos, 
congelada a 18°C. O produto deverá estar embalado em sacos 
plásticos de Polietileno/Nylon, atóxico, resistente, transparente, à 
vácuo, com capacidade de até 2kg e apresentar validade mínima 
de 90 dias a partir da data de entrega nas unidades de educação.  O 
produto deve apresentar obrigatoriamente registro de acordo com 
a legislação vigente. 

Kg 10.000 R$ 6,17 R$ 61.700,00 

POLO COMERCIAL REPRES. LTDA.......................................... 03.053.705/0001-65 
Item Descrição dos Produtos Unid Quant Valor Unit Valor Total 

20 

Feijão preto tipo 1, acondicionado em saco de polietileno 
transparente, atóxico, limpo, não violado e resistente com 
capacidade de 1kg; Embalagem secundária: fardos plásticos 
lacrados de até 30kg. Validade não inferior a 180 dias após a 
data de entrega. 

Kg 4.000 R$ 3,70 R$ 14.800,00 

E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO,SERVIÇOS E REPRESENTAÇAO EI... 
26.370.836/0001-71. 

Item Descrição dos Produtos Unid Quant Valor Unit Valor Total 

1 

Açúcar triturado, Produto de 1ª qualidade, embalados em sacos 
plásticos íntegros, resistentes, hermeticamente fechados, contendo 
1kg do produto. Embalagem secundária: fardos plásticos 
transparentes de até 30kg. Validade não inferior a 180 dias após a 
data de entrega. 

Kg 30.000 R$ 1,55 R$ 46.500,00 

5 

Alho em cabeça in natura, In natura, graúdo, tipo comum, cabeça 
inteiro, fisiologicamente desenvolvido, em bulbos curados, sem 
chocamentos, danos mecânicos ou causados por pragas. 
Embalagem primária plástica de até 200g de peso líquido, 
acondicionadas em caixas de papelão resistentes e limpas. O 
produto deverá apresentar condições adequadas ao consumo assim 
como informações pertinentes a rotulagem como discriminação de 
marca, validade e fabricação. O prazo de validade aceito será de no 
mínimo 90 dias após a data de entrega do produto. 

Kg 1.000 R$ 11,15 R$ 11.150,00 

6 

Biscoito salgado tipo Cream Cracker, o produto deve 
apresentar-se com características organolépticas próprias, devendo 
ser acondicionado em pacotes plásticos, atóxicos, hermeticamente 
vedados, de 350g á 600g e embalados em caixas de papelão 
limpas, íntegras e resistentes. Validade não inferior a 180 dias após 
a data de entrega. 

Kg 10.000 R$ 5,57 R$ 55.700,00 

11 

Carne Bovina Pá sem osso, Carne bovina, limpa, sem osso, 
congelado a -18°C, embaladas à vácuo, acondicionadas em sacos 
plásticos de polietileno, transparentes, resistentes, hermeticamente 
fechados. Acondicionadas em caixas de papelão em perfeitas 
condições, lacradas, com validade mínima de 90 dias a partir da 
data de entrega.  O produto deve apresentar obrigatoriamente 
registro de acordo com a legislação vigente. 

Kg 20.000 R$ 13,40 R$ 268.000,00 

31 

Massa de sêmola tipo espaguete, Embalagens plásticas de 
polietileno, resistentes de até 500g, acondicionadas em fardos 
plásticos transparentes, totalizando até 15Kg. Validade não inferior 
a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 10.000 R$ 3,14 R$ 31.400,00 
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32 

Massa de sêmola tipo ave Maria, Embalagens plásticas de 
polietileno, resistentes de até 500g, acondicionadas em fardos 
plásticos transparentes, totalizando até 15 kg. Validade não 
inferior a 180 dias após a data de entrega. 

Kg 4.000 R$ 3,20 R$ 12.800,00 

OUTEIRO INDUSTRIA E COM. PESCADOS LTDA - EPP.............. 19.280.812/0001-66 
Item Descrição dos Produtos Unid Quant Valor Unit Valor Total 

18 
Cenoura, Tamanho médio, boa qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar manipulação, transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. 

Kg 5.000 R$ 2,90 R$ 14.500,00 

23 

Filé de Peixe dourado, Filé de peixe de 1ª qualidade, sem 
espinhas, congelado a -18 °C. Embalagem primária bandejas de 
poliestireno de até 2 kg envolvida em sacos plásticos de polietileno 
liso, atóxico, não violado e resistente ou sacos plásticos  de 
polietileno até 2 kg liso, atóxico, não violado e resistente. 
Embalagem secundária: caixas de papelão em perfeitas condições, 
lacradas, com identificação do produto, peso e validade. O produto 
deve apresentar validade não inferior a 90 dias a partir da data da 
entrega. 

Kg 10.000 R$ 15,00 R$ 150.000,00 

35 

Pão de chá, embalado em sacos plásticos resistentes, com peso 
médio de 50g por unidade de pão, totalizando até 20 unidades por 
pacote. O produto deverá ser entregue no máximo 2 dias após a data 
de fabricação ou validade de no máximo 2 dias além de 
obrigatoriamente apresentar informações em rotulagem pertinente 
ao produto (Validade, Fabricação, informação Nutricional). 

Kg 10.000 R$ 11,79 R$ 117.900,00 

37 
Tomate Tamanho médio, íntegro, boa qualidade, apresentando grau 
de maturação que permita suportar manipulação, transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo.  

Kg 6.000 R$ 3,79 R$ 22.740,00 

 
A empresa Fis Comercial LTDA, não apresentou amostra para o item 44, a Pregoeira passou a 
negociar o referido item com a empresa segunda colocada Ponto Com Informática EIRELI- EPP que 
fechou pelo valor de R$ 2,65 e teve sua amostra aprovada. As empresas  E C Garcia dos Santos 
Comercio Serviços e Representação EIRELI  e Outeiro Industria e Com. Pescados Ltda – EPP,  
não apresentaram amostras para o item 21,e a empresa R & C Martins  Comércio LTDA –ME  
terceira colocada não possui documentação técnica para fornecimento do item sendo considerada 
Inabilitado para o item, a Pregoeira passou a negociar o referido item com a empresa quarta colocada 
Ponto Com Informática EIRELI- EPP que fechou pelo valor de R$ 9,05 e teve sua amostra aprovada. 
A empresa Bombons e Descartáveis LTDA, não apresentou amostra para o item 26, a Pregoeira 
passou a negociar o referido item com a empresa segunda colocada Ponto Com Informática EIRELI- 
EPP que fechou pelo valor de R$ 47,15 e teve sua amostra aprovada. A empresa Outeiro Industria e 
Com. Pescados Ltda – EPP, primeira colocada não apresentou amostra para o item 27, a empresa 
como segunda colocada E C Garcia dos Santos Comercio Serviços e Representação EIRELI, foi 
convocada a manifestar interesse em apresentar amostra para o item, porém não manifestou interesse.  
A empresa Ponto Com Informática EIRELI- EPP, primeira colocada não apresentou amostra para o 
item 22, a empresa como segunda colocada R & C Martins Comércio LTDA –ME não possui 
documentação técnica para fornecimento do item sendo considerada inabilitado para o item, a 
empresa E C Garcia dos Santos Comercio Serviços e Representação EIRELI como terceira 
colocada foi convocada a manifestar interesse em apresentar amostra para o item, porém não 
manifestou interesse. Para dar celeridade a conclusão do processo licitatório a Pregoeira 
oportuniza a todos os licitantes que queiram interpor recurso para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47, manifesta-se no prazo de 24 hs a contar do dia 26 de março 
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de 2018, às 18h motivadamente a sua intenção de recurso para o e-mail: 
comprasigarapeacu@gmail.com.  
Os itens 22 e 27 ainda serão oportunizados aos licitantes remanescentes o interesse em apresentar 
amostras  
 
 
 
 
 
Tatiane Pilonetto                                                                                   
Pregoeira         
 
 
 
 
                                                                                       
Pedro Nunes da Silva                                                              Jocicley Monteiro de Carvalho 
Equipe de Apoio                                                                                     Equipe de Apoio                                                                                                              
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