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RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022-SRP-CMLA 
 
 

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade cometente, em conformidade, com o art. 4º, 

inciso XXII, a autoridade superior, Sr. MIGUEL DO SOCORRO PUREZA PIMENTEL, HOMOLOGA o PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 002/2022-SRP-CMLA, cujo OBJETO: REGISTRO DE  PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL, conforme especificações constantes no Termo de Referência, HOMOLOGADO para a empresa 

JESSICA DA SILVA DE ASSUNÇÃO COMERCIO (MERCEARIA DA VILA), CNPJ nº 33.620.861/0001-21, 

conforme indicado no quadro abaixo: 

 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO 
 
Situação: HOMOLOGADO em 04/10/2022. 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 

Achocolatado em pó solúvel e natural, acondicionado em embalagens 
plásticas limpas, não violadas, resistente, a embalagem deve conter no 
rotulo dados de identificação e procedência, informações nutricionais, 
nº do lote, data de fabricação, validade e quantidade do produto. O 
produto deve ter nº de registro do ministério da agricultura ou ministério 
da saúde. Produto próprio para consumo humano e em conformidade 
com a legislação em vigor. Deverá apresentar validade mínima de seis 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem 
plástica de 400g.  

150 Pacotes R$ 10,15 R$ 1.522,50 

2 

Açúcar refinado - Na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da 
Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 
Embalado em pacotes de 1 Kg, sem sinais de violação. Contendo prazo 
de validade maior que 12 meses da data de entrega do produto. Fardo 
com 30 Kg. 

850 Quilogramas R$ 5,99 R$ 5.091,50 

3 

Adoçante dietético 100 ML - Adoçante dietético artificial líquido a base 
de aspartame, não apresentar na composição xintol ou sorbitol ou 
frutose, frascos de polietileno atóxico, a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, quantidade do produto, número de registro. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega, registro no ministério da saúde, de acordo com a portaria 
38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 83 (Decreto 12.486/78). Embalagem 
de 100 ml. 

50 Unidades R$ 7,75 R$ 387,50 

4 
Biscoito doce - bolacha tipo maria embalada em pacotes de 400g, sem 
sinais de extravio e dentro do prazo de validade acima de 12 meses, 
caixa com 20 pacotes de 400g. 

250 Pacotes R$ 15,50 R$ 3.875,00 

5 

Biscoito doce - tipo rosquinha sabores leite ou de coco, com sabor, cor 
e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo  
500g, 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 06 
(seis) meses, a contar da data de entrega.  

250 Pacotes R$ 12,60 R$ 3.150,00 

6 Água Mineral de 1,5 L pct com 06 unidades 300 Pacotes R$ 10,50 R$ 3.150,00 

7 Água Mineral de 300 ml, pct  com 24 unidades 300 Pacotes R$ 22,75 R$ 6.825,00 

8 Água Mineral de 500 ml, pct com 12 Unidade 300 Pacotes R$ 18,55 R$ 5.565,00 

9 Água Mineral Garrafão 20 L (REGARGA) 450 galão R$ 11,35 R$ 5.107,50 

10 

Biscoito doce tipo maizena: contendo basicamente farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), açúcar, gordura 
vegetal, amido de milho, açúcar invertido, soro de leite em pó e sal. 
Estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio. Melhorador de farinha protease. 
Aromatizante. Contém glúten. Validade: pacote contento 350 gr, o 
produto deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data 
de entrega. 

200 Pacotes R$ 7,10 R$ 1.420,00 

11 
Biscoito salgado tipo cream cracker - Biscoito salgado, quadrado, 
cream cracker, sem recheio, sabor água e sal. ingrediente: farinha de 

200 Pacotes R$ 5,90 R$ 1.180,00 
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trigo enriquecida com ferro e ácido fosfórico, gordura vegetal 
hidrogenada, extrato de malte, açúcar invertido, amido de milho, 
bicarbonato de sódio, lecitina de sódio, protease e alfa-amilase. Valor 
nutricional aprox. (por porção de 30g): vcal.-124kcal carb. - 20g prót. - 
3,4g gordura total - 3,1g gordura sat. - 0,5g, fibra alimentar 1,2. pact. 
de 400g tipo 3x1. Acondicionados em fardos de 20 pacotes distribuídos, 
em embalagem primária plástica transparente de 400g. Deverá constar 
na embalagem a data de validade e data de fabricação do produto. 

12 
Café em pó - Tipo moído, torrado, procedente de grãos sãos, limpos e 
isentos de impurezas. Acondicionado em embalagem aluminizada 
integra. Embalado a vácuo em pacotes de 250g.  

1500 Pacotes R$ 7,85 R$ 11.775,00 

13 

Leite em pó integral - Integral, solúvel, instantâneo, enriquecido com 
vitaminas A e D, não podendo ser modificado. Pacote de 200g. O leite 
deve dissolver facilmente na água, deve estar seco e solto, não deve 
apresentar cor alaranjada ou amarelo forte, cheiro azedo ou rançoso, 
manchas escuras e esverdeadas (mofo). Acondicionado em 
embalagem aluminizada original de fábrica, contendo no rótulo as 
especificações dos ingredientes, lote, quantidade, data fabricação e 
validade. O produto deve ter número de registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.  

850 Pacotes R$ 10,45 R$ 8.882,50 

14 

Margarina com sal - Margarina c/ sal. embalagem de 250 gramas. o 
produto deve ser isento de gorduras trans e conter no mínimo 65% de 
lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão 
estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, com 
recomendação para uso culinário - embalagem de polietileno leitoso e 
resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Registro no 
Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA.  

100 Unidades R$ 8,75 R$ 875,00 

15 

Polpa de fruta - congelada. Produtos de 1ª qualidade, 100% natural, 
selecionada, isenta de contaminação. Acondicionada em pacote 
plástico, limpos, não violados, resistente e que garanta a integridade 
do produto até o momento do consumo. A embalagem deve conter 
externamente os dados mínimos de identificação e procedência, 
número do lote, data de fabricação, validade e quantidade do produto. 
Pacotes de 1 KG. Sabores: Acerola, Cupuaçu, Goiaba e Maracujá.  

100 Quilogramas R$ 14,60 R$ 1.460,00 

16 Refrigerante sabores diversos 2lt, pct com 06 unidades  100 Pacotes R$ 45,15 R$ 4.515,00 

17 

Suco industrializado integral de polpa de frutas: sem adição de açúcar, 
sem necessidade de refrigeração antes do consumo, líquido 
concentrado, integral, bebida não fermentada, homogeneizada, 
preparado a partir da extração da goiaba, madura, são e limpa, isento 
de matéria terrosa, de parasitas e detritos animais ou vegetais. 
Validade: o produto deve conter data de fabricação de até 15 dias 
anteriores à data de entrega. Garrafas de 500 ml. Sabores: Abacaxi, 
caju, goiaba e maracujá.  

100 Unidades R$ 8,50 R$ 850,00 

 
VALOR GLOBAL R$ 65.631,50 (SESSENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E 
CINQUENTA CENTAVOS). 

 
Remeto os autos a Comissão Permanente de Licitações para as devidas providências e convocação da(s) 

Empresa(s), para a assinatura do contrato administrativo. Havendo recusa, observar-se-ão as penalidades 

cominadas na legislação vigente. 

 

 
Limoeiro do Ajuru-PA, 04 de outubro de 2022 

 
 

 
 
 

MIGUEL DO SOCORRO PUREZA PIMENTEL 
Presidente da Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru 
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