
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-1421 
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         site: www.seabra.ba.io.gov.br 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2017
REF: PROCESSO ANUAL Nº 075/2017 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para compor cardápio da 
Merenda Escolar destinados aos alunos do Ensino Infantil e Fundamental, bem como para refeições 
das Creches, dos Alunos Quilombolas, Refeições para alunos do Programa Mais Educação, 
Alimentação da Escola Família Agrícola, dentre outras ações de interesse da Secretaria de Educação 
e Cultura, neste Município, para o ano letivo de 2017, e GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atendimento 
das ações e programas da Secretaria/Fundo Municipal de Saúde (UPA, Casa de Saúde, etc.,) e 
programas e ações de Secretaria/Fundo Municipal de Ação Social (Programas de Fortalecimento de 
Vínculo e Convivência, etc.), em quantidades, qualidades e especificações contidas no Termo de 
Referência e Demais Anexos do Edital. 

PARECER DO PREFEITO 

De acordo com a comprovação de preços e sugestão do Pregoeiro e Equipe de Apoio, declaro 
adjudicadas as Empresas:  
PRONTU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ Nº 10.498.270/0001-
28, com sede no Loteamento Sales, Lote 03, Quadra ACG – Barro Vermelho, Santo Antônio de Jesus 
– BA., CEP 44.572-610, os itens 20, 29 e 30, pelo valor global de R$ 39.083,65 (trinta e nove mil, 
oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), pelos valores unitários e totais abaixo: 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO UND QTD R$ 
UNT TOTAL MARCA 

20 

LEITE EM PÓ INTEGRAL, obtido por desidratação do 
leite de vaca integral e apto para alimentação humana, 
mediante processos tecnológicos adequados e 
acondicionado de lecitina de soja como emulsionante e 
com a composição de 26g de proteína e lipídios e de 
38g de carboidratos em uma porção de 100g – 
embalagem pacote de 200g 

Kg 1.915 17,83 34.144,45 PRONTU 

29 

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, tipo A médio 
(clara), sabor frango, uma porção de 50g, fornece 25g 
de proteína, gordura total 0g e isoflavonoides 140g – 
embalagem de 500g. 

Und 720 3,43 2.469,60 PRONTUSOY 

30 

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, tipo A médio 
(escura), sabor carne, uma porção de 50g, fornece 25g 
de proteína, gordura total 0g e isoflavonoides 140g – 
embalagem de 500g. 

Und 720 3,43 2.469,60 PRONTUSOY 

TOTAL DA PROPOSTA   39.083,65   

M. DAS GRAÇAS LOPES MIRANDA., inscrita no CNPJ Nº 04.949.762/0001-90, com sede na Rua 
Simpliciano Lima Nº 481, Centro, Seabra – BA. CEP 46.900-000, os itens 04, 05, 08, 10, 11, 14 e 27, 
pelo valor global de R$ 11.211,32 (onze mil, duzentos e onze reais e trinta e dois centavos), pelos 
valores unitários, totais e quantitativos abaixo: 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO UND QTD R$
UNT TOTAL MARCA 

4

ARROZ VERMELHO, limpo, longo, grãos inteiros, com 
teor de umidade máxima de 15%; isento de sujidades e 
materiais estranhos; acondicionado em saco plástico, 
validade mínima de 03 meses a contar da data da 
entrega, embalagem de 1 kg 

Kg 38 4,99 189,62 DA MESA 
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5

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA / LEITE / MARIA, 
obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de conservação, serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. Pacote de 400 gramas. 

Und 1.750 2,64 4.620,00 TUPY 

8

CALABRESA DEFUMADA, pacote de 2,5kg 
(tipo/semelhante Sadia/ Perdigão/ Resende / Seara), 
com conservação à temperatura ambiente. (Não pode 
ser refrigerada). Industrializado no máximo 20 dias antes 
da data de entrega da parcela e com validade mínima 
de 60 dias. 

kg 520 10,48 5.449,60 REZENDE 

10 

CALDO DE CARNE - Caixa c/ 24 unidades c/ caixinhas 
de  21g cada, matéria prima limpa e de boa qualidade; 
constituído basicamente de carne de boi desidratada, 
liofilizado sal, amido de milho, gordura vegetal, 
condimentos, podendo conter corante natural, 
apresentando-se livre de matérias terrosa, parasitos, 
larvas e detritos animais e vegetais, em embalagem 
resistente e atóxica. O produto deverá estar de acordo 
com a NTA 70 (Decreto 12.342/78). 

Cx 4 8,90 35,60 MAGGI 

11 

CALDO DE GALINHA - Caixa c/ 24 unidades c/ 
caixinhas de  21g cada, matéria prima limpa e de boa 
qualidade; constituído basicamente de carne de galinha, 
liofilizado sal, amido de milho, gordura vegetal, 
condimentos, podendo conter corante natural, 
apresentando-se livre de matérias terrosa, parasitos, 
larvas e detritos animais e vegetais, em embalagem 
resistente e atóxica. O produto deverá estar de acordo 
com a NTA 70 (Decreto 12.342/78). 

Cx 4 8,90 35,60 MAGGI 

14 

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - Produto obtido a 
partir da torração da raiz da mandioca previamente 
descascada e ralada. Constituído de matéria-prima sã e 
limpa. O produto é isento de sujidades, parasitas, larvas 
e bolores. Embalagem em pacotes de 500g ou Kg. 

Kg 110 4,39 482,90 PRODUTO 
NOSSO 

27 

ÓLEO DE SOJA, em frasco plástico PET, embalagem 
de 900ml, obtido de espécie vegetal; isento de ranço e 
substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a 
contar da entrega. 

Dz 100 3,98 398,00 EMAPE 

TOTAL DA PROPOSTA  11.211,32   

COMERCIAL LANDER LTDA. – ME., inscrita no CNPJ Nº 26.629.111/0001-55, com sede na Rua 
General Costa e Silva, Bairro Baraúnas, Feira de Santana – BA., CEP 44,020-165, os itens 01, 02, 03, 
06, 07, 09, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. 25, 31, 32 e 33, pelo valor global de R$ 66.832,20 
(sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos), pelos valores unitários, 
quantitativos e totais abaixo: 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO UND QTD R$ 
UNT TOTAL MARCA 

1

AÇÚCAR CRISTAL, granulado, sem umidade, sólido 
cristalino de sabor e odor característicos, isento de 
aromas estranhos e contaminantes; acondicionado em 
saco de polipropileno, em pacote de 1 kg. 

Kg 2.580 2,54 6.553,20 PEPY 
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2

ARROZ BRANCO, TIPO 1, polido, limpo, longo fino, 
grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%; 
isento de sujidades e materiais estranhos; 
acondicionado em saco plástico, validade mínima de 05 
meses a contar da data da entrega, em embalagem de 1 
kg. 

Kg 890 2,95 2.625,50 KIGOSTOSO 

3

ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1, polido, limpo,  grãos 
inteiros, com teor de umidade máxima de 15%; isento de 
sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco 
plástico, validade mínima de 05 meses a contar da data 
da entrega, em embalagem de 1 kg. 

Kg 920 2,96 2.723,20 KIGOSTOSO 

6

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ÁGUA 
E SAL, obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou 
fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a 
processos de amassamento e cocção, fermentados ou 
não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasitos e em perfeito estado de conservação, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. Pacote de 400 gramas. 

Und 1.750 2,37 4.147,50 ESTRELA 

7

CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, selo da ABIC, com 
tolerância de 1% de impurezas como cascas, paus etc. 
com ausência de larvas, parasitos e substâncias 
estranhas – embalagem de 250g. 

Und 160 4,14 662,40 2 DE JULHO 

9

CARNE DE CHARQUE DE 1ª - Carne bovina suína 
defumada, água, amido, proteína de soja, sal 
flavorizante, aromas naturais especialistas, 
conservadores nitrito e nitrato de sódio estabilizante ( 
polifosfofato de sódio, alho, realçado de sabor, 
glutamento, monossodio e corante natural de urucum. 
Apresentar aspecto, cor,  cheiro e sabor próprio, 
acondicionada embalagem plástica, transparente, 
resistente e não violada que garante a integridade do 
produto até o momento do consumo, embalagem de 1 
kg. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, número do lote, data da 
fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade de  6 ( seis) meses partir da data de entrega, 
peso líquido de 1 kg. 

Kg 758 20,00 15.160,00 BELO 
CHARQUE 

12 

CHOCOLATE EM PÓ, SEM AÇÚCAR, solúvel, 
vitaminado, obtido de matérias primas sãs e limpas, 
isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos 
animais, cascas de semente de cacau e outros detritos 
vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, 
cheiro característico. Pacote de 200g. 

Und 3.750 4,62 17.325,00 ZAELI 

13 

EXTRATO DE TOMATE, embalagem impermeável a 
germes e ao ar; não conter sementes, grumos, 
substâncias estranhas à composição do produto, 
apresentar coloração uniforme e aroma agradável, 
embalagem Sachê de 350g. 

Und 945 1,15 1.086,75 COLONIAL 

15 

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, produto obtido 
a partir de cereal limpo desgerminado, isentos de 
matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. 
Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com 
aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente 
amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma 
extração máx. de 20% e com teor máx. de cinzas de 
0,68% . Com no mínimo de glúten seco de 6%p/p. - 
embalagem 1kg. 

Kg 30 2,98 89,40 SARANDI 
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17 

CREME DE MILHO (FUBÁ DE MILHO) - Produto obtido 
pela moagem do grão de milho, desgerminado, 
previamente macerado, socado e peneirado. Fabricado 
a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas e parasitas - Pacote de 500g. 

Und 1.367 1,36 1.859,12 CUCO 

18 

FUBÁ DE MILHO (FLOCO DE MILHO (flocão) – Produto 
obtido do grão de milho.  Fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e 
parasitas. Pacote de 500g 

Und 1.477 1,30 1.920,10 INCAMILHO 

19 

MILHO PARA MUNGUNZÁ AMARELO tipo 1, contendo 
80% dos grãos inteiros, com no máximo 15% de 
umidade, preparados com matérias primas sãs, limpas, 
isenta de matérias terrosas e parasitos e de detritos 
animais e vegetais embalado em pacote de 500g 

Und 1.500 1,10 1.650,00 CUCCO 

21 

MACARRÃO ESPAGUETE, MASSA DE SÊMOLA COM 
OVOS, embalagem de 500 gramas, íntegra, sem 
perfurações, e original da indústria. Ingredientes: farinha 
de trigo e ovos. Aspecto físico bem conservado, não 
triturado pelo manuseio.  

Und 17 2,03 34,51 DA VOVO 

22 

MACARRÃO PARA SOPA “CONCHINHA ou AVE 
MARIA ou PAI NOSSO”, MASSA DE SÊMOLA COM 
OVOS, embalagem de 500 gramas, íntegra, sem 
perfurações, e original da indústria. Ingredientes: farinha 
de trigo e ovos. Aspecto físico bem conservado, não 
triturado pelo manuseio. 

Und 330 2,03 669,90 BORTOLINE 

23 

MACARRÃO PARA SOPA, TIPO PARAFUSO, MASSA 
DE SÊMOLA COM OVOS, embalagem de 500 gramas, 
íntegra, sem perfurações, e original da indústria. 
Ingredientes: farinha de trigo e ovos. Aspecto físico bem 
conservado, não triturado pelo manuseio. 

Und 3.807 2,03 7.728,21 DA VOVO 

24 
MARGARINA c/ sal com 60% de lipídios, cremosa, 
aspecto, cheiro, sabor peculiar -  potes 250g. 
(Tipo/semelhante Deline e Delícia) 

Und 777 1,65 1.282,05 DELICATA 

25 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, aspecto próprio, 
não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem 
contendo prazo de validade,marca do fabricante e 
carimbos oficiais de acordo com as portarias do 
Ministério da Agricultura e da ANVISA.  

Kg 20 7,19 143,80 PRAMIN 

31 

SAL IODADO  E REFINADO, produto contendo sal e 
iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 mg e 
máxima de 15 mg de iodo por quilo de sal de acordo 
com a legislação federal específica, embalagem de 1 
Kg. 

Kg 184 0,84 154,56 POP 

32 

SUCO CONCENTRADO DE GOIABA, concentrado de 
fruta para suco, água, conservantes, acidulante, sem 
adição de açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não 
refrigerado, não fermentado, não alcoólico, embalagem 
com 500 ml. Validade mínima de 06 meses a contar da 
data da entrega. 

Und 180 2,05 369,00 GRANVILLE 

33 

SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, concentrado 
de fruta para suco, água, conservantes, acidulante, sem 
adição de açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não 
refrigerado, não fermentado, não alcoólico, embalagem 
com 500 ml. Validade mínima de 06 meses a contar da 
data da entrega. 

Und 180 3,60 648,00 GRANVILLE 

TOTAL DA PROPOSTA 66.832,20   
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J. FELIPE DE SOUZA EPP., inscrita no CNPJ Nº 10.319.372/0001-39, com sede na Rua Macário 
Cerqueira Nº 315, Bairro Muchila, Feira de Santana – BA., CEP 44.005-000,os itens 16, 26 e 28, pelo 
valor global de R$ 17.123,30 (dezessete mil, cento e vinte e três reais e trinta centavos), pelos valores 
unitário, quantitativos e totais abaixo: 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO UND QTD R$
UNT TOTAL MARCA 

16 

FEIJÃO CARIOQUINHA - Feijão tipo 1, grãos inteiros, 
aspecto brilhoso e liso, isento de matéria terrosa, 
pedras, fungos ou parasitas, com umidade máxima de 
15% (quinze por cento), constituído de no mínimo 95% 
(noventa e cinco por cento) de grãos íntegros. Grupo I, 
Feijão Comum, Classe Cores. Embalagem em pacotes 
de 1Kg. 

Kg 770 3,18 2.448,60 TOZZO 

26 

ÓLEO DE SOJA, em frasco plástico PET, embalagem 
de 900ml, obtido de espécie vegetal; isento de ranço e 
substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a 
contar da entrega. 

Und  540 4,28 2.311,20 SOYA 

28 

PEITO DE FRANGO CONGELADO, produto in natura 
congelado, em embalagem oriunda da indústria, com 
inspeção federal, com no máximo 5% de injeção de 
água na carcaça; embalagem de um peito com 
aproximadamente 1kg; Industrializado no máximo 20 
dias antes da data de entrega da parcela e com validade 
mínima de 90 dias; Embalagem com sêlo de inspeção, 
rótulo da indústria, registro do produto no Ministério da 
Agricultura. 

Kg 1.565 7,90 12.363,50 GUIBON 

TOTAL DA PROPOSTA 17.123,30   
TOTAL GERAL ADJUDICADO  E HOMOLOGADO: R$ 134.250,47 (cento e trinta e quatro mil, 
duzentos e cinquenta reais e quarenta e sete centaos). 

HOMOLOGO o parecer da Pregoeira e Equipe de Apoio. 

Autorizo a publicação da Ata Final de Registro de Preços, a qual surte efeito da contratação da 
empresa, nos termos legais. 

Registre-se e Publique-se! 

Seabra/BA, 07 de Fevereiro de 2017. 

Fabio Miranda de Oliveira 
Prefeito Municipal 
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