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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL 010/2018 SEMED - PMC – PP – SRP 

 Pelo presente termo, a Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ, torna público para 

conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o Pregão Presencial nº. 010/2018 

SEMED - PMC – PP - SRP que teve como objetivo a AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO 

PERECIVEIS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

CURUÇÁ. 

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o Pregão Presencial nº. 010/2018 e ADJUDICO às 

proponentes, OUTEIRO INDÚSTRIA E COMERCIO DE PESCADO LTDA – EPP,  PONTO COM INFORMÁTICA EIRELI – 

EPP, C.C COMERCIAL LTDA – ME e BOM DEMIAS ALIMENTOS COMÉRCIO EIRELI - EPP, vencedoras desse certame 

nos termos da Ata de Sessão de Julgamento cujos valores seguem abaixo: 

HOMOLOGO: 

ITEM DESCRIÇÃO EMBALAGEM UNID 
QUANTIDADE 

MIN. 
QUANTIDADE 

MAX. 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
EMPRESA 

VENCEDORA 

1 

BISCOITO SALGADO TIPO 
CREAM CRACKER Contendo 
farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, gordura 
vegetal, amido de milho, sal, 
soro de leite, estabilizante 
(lecitina de soja), fibra de aveia, 
fermentos químicos 
(Bicarbonato de sódio e 
Bicarbonato de amônio), 
fermento biológico, 
aromatizante e acidulante (ácido 
cítrico). Contém glúten. 
Propriedades nutricionais com 
porção de 30g: 20g carboidrato, 
2,9g proteína, 0 gordura trans, 0 
colesterol, 0,9 fibras, 1,3 mg 
ferro. Devem estar de acordo 
com as exigências da legislação 
sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS.  Produto deve 
conter data de fabricação de até 
120 dias anteriores à data de 
entrega. 

Embalagem 
primária: 

Plástica atóxica 
com 400g. 

Embalagem 
secundária:Caix
a de papelão de 

até 8kg 

KG 7.000 14.000 HILÉIA 6,27 87.780,00 
OUTEIRO 
PESCADO 

2 

BISCOITO DOCE – TIPO 
ROSQUINHA SABOR LEITE: 
Contendo basicamente Farinha 
de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, amido de milho, soro de 
leite, estabilizante (lecitina de 
soja), sal, acidulante (ácido 
lático), fermento químico ( 
bicarbonato de sódio e 
bicarbonato de amônio ) e 
aromatizante. Contém glúten.  
Propriedades nutricionais com 
porção por 30g: proteína 2g e 
fibra alimentar 0,5g. VALIDADE: 
o produto deve conter data de 
fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega 

Embalagem 
primária: Saco 

de 
polipropileno, 

polietileno, 
laminado de 

alta intensidade, 
contendo 400g 

de produto.    
Embalagem 
secundária: 

Caixa de 
papelão 

ondulado e 
resistente.   

KG 7.000 14.000 HILÉIA 7,25 101.500,00 
OUTEIRO 
PESCADO 
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3 

BISCOITO DOCE – TIPO 
ROSQUINHASABOR 
CHOCOLATE: Contendo 
basicamente farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico, cacau em pó, açúcar, soro 
de leite, açúcar invertido, 
gordura vegetal, amido de 
milho, estabilizante (lecitina de 
soja), sal, fermentos químicos 
(bicarbonato de sódio e 
bicarbonato de amônio) 
acidulante láctico e 
aromatizantes. Contém glúten. 
Propriedades nutricionais com 
porção por 30g: proteína 2g e 
fibra alimentar 0,6g. VALIDADE: 
o produto deve conter data de 
fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega. 

Embalagem 
primária: Saco 

de 
polipropileno, 

polietileno, 
laminado de 

alta intensidade, 
contendo 400g 

de 
5.500produto.  

Embalagem 
secundária:  

Caixa de 
papelão 

ondulado e 
resistente. 

KG 7.000 14.000 HILÉIA 7,24 101.360,00 
OUTEIRO 
PESCADO 

7 

AVEIA EM FLOCOS. Produto não 
deve apresentar sujidades, 
umidade ou bolor. A embalagem 
deve estar intacta, bem vedada. 
O produto deve ter sido 
fabricado no máximo 30 dias 
antes da data de entrega. Prazo 
de validade mínimo de 06 meses 
a partir da data de entrega. 

Embalagem 
primária: Sache 

de até 230g.  
Embalagem 
secundária:  

Caixa de 
papelão 

resistente. 

KG 6000 12000 QUAKER 
               

11,60  
      139.200,00  

OUTEIRO 
PESCADO 

10 

FEIJÃO CARIOQUINHA Feijão 
tipo 1, carioquinha, grãos de 
tamanho e formas naturais, 

claros, maduros, limpos, isento 
de material terroso, sujidades e 
mistura de outras variedades e 

espécies devem estar de acordo 
com as exigências da legislação 

sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. Validade: o 

produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias 

anteriores à data de entrega. 

Embalagem 
primária: 

Plástica, atóxica, 
termossoldado, 
resistente, de 

1kg.                   
Embalagem 
secundária:  

Fardos 
transparente, 

termossoldado 
e resistente. 

Kg 3.000 6.000 GAMA LOPES 
                  

3,03  
18.180,00 

OUTEIRO 
PESCADO 

11 

MACARRÃO SÊMOLA TIPO 
ESPAGUETE Contendo, sêmola 
de Trigo enriquecida com Ferro 

e ácido fólico e corante de 
naturais. Contém glúten. Com 

porção por 80g: proteína 8,7g e 
gorduras totais 1,2g. Com 

identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. 
Validade mínima de 12 (doze) 

meses a contar da data de 
entrega. 

Embalagem 
primária: 

Plástica, atóxica 
com 500g.                

Embalagem 
secundária: 

Fardos 
transparentes 
termossoldado 

e resistente. 

Kg 5.000 10.000 RICOSA 
                  

4,25  
42.500,00 

OUTEIRO 
PESCADO 

12 

MACARRÃO PARAFUSO. 
Contendo, sêmola de Trigo 

enriquecida com Ferro e ácido 
fólico e corante de 

naturais. Contém glúten. Com 
porção por 80g: proteína 8,7g e 

gorduras totais 1,2g. pacote 
transparente polietileno atóxico, 
resistente termossoldado. Com 

identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. 
Validade mínima de 12 (doze) 

meses a contar da data de 
entrega. 

Embalagem 
primária: 

Plástica, atóxica 
com 500g.                

Embalagem 
secundária: 

Fardos 
transparentes 
termossoldado 

e resistente. 

Kg 2000 4.000 RICOSA 
                  

4,25  
17.000,00 

OUTEIRO 
PESCADO 

14 FARINHA DE TRIGO COM Embalagem KG 1500 3000 MIRELLA                   7.710,00 OUTEIRO 
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FERMENTO. Farinha de trigo 
tipo 1, com fermento, 

acondicionada em sacos 
plásticos de polietileno, atóxico, 
limpo, não violado e resistente 

com capacidade de 1kg. 
Validade não inferior a 180 dias 

após a data de entrega. 

primária: 
Plástica, atóxica 

com 1Kg.                
Embalagem 
secundária: 

Fardos 
transparentes 
termossoldado 
e resistente de 

até 30kg. 

2,57  PESCADO 

15 

FARINHA DE TRIGO SEM 
FERMENTO. Farinha de trigo 

tipo 1, sem fermento, 
acondicionada em sacos 

plásticos de polietileno, atóxico, 
limpo, não violado e resistente 

com capacidade de 1kg. 
Validade não inferior a 180 dias 

após a data de entrega. 

Embalagem 
primária: 

Plástica, atóxica 
com 1Kg.                

Embalagem 
secundária: 

Fardos 
transparentes 
termossoldado 
e resistente de 

até 30kg. 

KG 1000 2000 MIRELLA 
                  

2,59  
5.180,00 

OUTEIRO 
PESCADO 

17 

PEITO DE FRANGO Peito de 
frango carne de frango tipo 

peito congelado, não temperado 
com pele, com adição de água 

de no máximo 4%. Aspecto 
próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 
manchas esverdeada, cheiro e 

sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. 

Com etiquetas de identificação 
(validade, peso, procedência, 

número no SIF) em cada 
embalagem.  Devem estar de 
acordo com as exigências do 

ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento. 

Validade: o produto deve conter 
data de fabricação de até 30 

dias anteriores à data de 
entrega. 

Embalagem 
primária: 

bandejas de 
isopor, envolto 
em embalagens 

plásticas de 
polietileno, 

atóxica, 
timbrado, com 
capacidade de 

1Kg.      
Embalagem 
secundária:  

Caixa de 
papelão 

resistente. 

Kg 10.000 20.000 AMERICANO 
                  

6,10  
122.000,00 

OUTEIRO 
PESCADO 

22 

LEITE DE COCO. Natural, 
concentrado, açucarado, 

acondicionado em garrafa de 
plástico com 200ml e 

embalagens secundárias de 
papelão. Produto com validade 

não inferior a 30 dias após a 
data de entrega no depósito.   

Embalagem 
primária: 
Garrafas 
plásticas 

resistentes, 
contendo 200 

ml.                    
Embalagem 
secundária: 

Plástico 
resistente 
atóxico. 

LT 400 800 MENINA 
               

10,99  
8.792,00 

OUTEIRO 
PESCADO 

32 

SARDINHA EM LATA. Peixe em 
conserva ao óleo comestível tipo 

sardinha. Embalagem de lata 
aluminizada isenta de ferrugem, 
não amassada, resistente e não 

violadas de até 500g, 
acondicionadas em caixa de 

papelão com capacidade 
máxima de 15kg. 

Embalagem 
primária: latas 

resistentes, 
contendo 500g.                    

Embalagem 
secundária: 

Caixa de 
papelão 

resistente 
atóxico, 

capacidade 
máxima de 

15kg. 

KG 3000 6000 
GOMES DA 

COSTA 
               

25,16  
150.960,00 

OUTEIRO 
PESCADO 

33 

SELETA DE 
LEGUMES. Contendo ervilha, 
batata, cenoura e salmoura 
(água e sal). Com identificação 
na embalagem (rótulo) 
dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, 
data de fabricação e validade. 
Isento de material estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) 

Embalagem     
primária: Sache 

de 200g. 
Embalagem 

secundária:Caix
a de papelão de 
4.800 kg com 24 

unidades. 

KG 800 1600 QUERO 
               
13,59  

21.744,00 
OUTEIRO 
PESCADO 
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meses a contar da data de 
entrega.  NÃO CONTÉM 
GLÚTEN.  

            TOTAL: 823.906,00   

 

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume. 

 

Curuçá - PA, 10 de Maio de 2018 . 

 

___________________________ 

Joaquim Ribeiro da Luz 
Secretário Municipal de Educação 
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