TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 PMO-PE-SRP
Processo Administrativo Nº 2022.1805.001– PMO
Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, considerando o resultado do
procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme indicado na Ata e seus anexos e
Termo Adjudicatório, a autoridade competente Sr. Francisco Roberto Uchôa Cruz, HOMOLOGA os
itens seguintes as licitantes vencedoras: BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI – CNPJ: Nº
01.580.769/0001-99, vencedora dos Itens: 01(8,80), 20(4,50), 22(36,90), 27(12,50), 35(19,50); R C V R
DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: Nº 15.300.567/0001-50, vencedora dos Itens: 04(9,96), 12(10,06), 24(7,00);
PONTO COM INFORMATICA EIRELI - CNPJ: Nº 19.211.476/0001-08, vencedora dos Itens: 18(9,66),
29(20,64), 30(10,28), 33(8,80), 34(7,00); BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E
SERVICOS LTDA - CNPJ: Nº 24.011.497/0001-01, vencedora dos Itens: 07(6,40), 14(5,00), 15(6,40),
31(11,30), 32(1,20); IMPERADOR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: Nº
32.652.104/0001-77, vencedora dos Itens: 02(3,90), 03(19,70), 05(3,90), 06(9,10), 08(11,75),
09(10,90), 10(11,10), 11(11,42), 13(12,15), 16(37,15), 17(15,25), 19(7,25), 25(7,35), 26(6,15), 28(10,42),
conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

OBS: não houve itens com recurso.
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar
QUANT.
EMPRESA
QUANT.
PREÇO
ITEM
DESCRIÇÃO DOS ITENS
UND
MÁXIM MARCA
VENCEDOR
MINIMA
UNIT.
A
A
Achocolatado - Açúcar, cacau em pó, maltodextrina,
vitaminas, emulsificante lecitina de soja e
aromatizantes. Não contém glúten. Embalados em
sacos aluminados de 250 a 500 g. Na embalagem do
produto deverão estar especificados os seguintes
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itens: identificação, fabricante, data de fabricação e
validade, peso líquido, ingredientes, informações
nutricionais, modo de preparo e registro no órgão
competente. Não será aceita embalagem violada e/ou
rasgada.
Açúcar
cristalizado
Açúcar cristal embalado em saco plástico resistente
de 1 kg, reembalado em fardo de saco plástico
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nutricionais e registro no órgão competente.
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Alho tipo roxo - Cabeça de no mínimo 50g, com
casca de proteção, polpa firme e de coloração branco
amarelado. Na embalagem deverá constar:
identificação do produto, fabricante, validade, peso
líquido, registro no órgão competente. Embalagem
plástica de 100 gramas, acondicionadas em caixa de
papelão de 5 a 10 kg.
Amido de milho - Caixa de 200g a 500g, isenta de
sujidades, parasitas larvas e material estranho. Na
embalagem do produto deverão estar especificados
os seguintes itens: identificação do produto,
fabricante, data de fabricação e validade, peso
líquido, ingredientes, informações nutricionais e
registro no órgão competente. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.
Arroz Branco, Tipo I - Arroz classe longo fino, tipo 1,
sendo embalado em saco plástico resistente,
contendo 1kg e ré embalado em fardo de saco
plástico resistente totalizando 30kg. Na embalagem
do produto deverão estar especificados os seguintes
itens: identificação do produto, fabricante, peso
liquido, prazo de validade, informações nutricionais,
identificação do lote e registro no órgão competente.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data
de entrega.
Aveia - Em flocos finos, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes: valor nutricional,
peso, fabricante, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho e
registro em órgão competente. Embalagem em caixa
de 165g a 200g. Validade mínima de 06 (seis) meses
a contar da data de entrega.
Batata tipo inglesa - Tamanho médio; com casca
intacta, sem perfurações ou cortes e sem brotamentos
ou cor esverdeada. Ao corte a polpa deverá estar
firme e amarelada na sua cor característica.
Acondicionada em saco tipo tela resistente de até 50
kg
Biscoito Doce Tipo Maria Sabor Chocolate Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico,
(Vitamina B9), açúcar, amido sal refinado, fermento
químico, bicabornato de sódio, fermento biológico,
estabilizante, lecitina de soja, pode conter traços de
leite, contém glúten. Embalagem em pacotes plásticos
resistentes de 400 a 500g, embalagem primária com 3
ou 4 carreiras de biscoito acondicionado em caixas de
papelão de 4 kg a 8 kg. Sabor chocolate. Na
embalagem do produto deverão estar especificados
os seguintes itens: identificação do produto,
fabricante, data de fabricação e validade, peso
líquido, ingredientes, informações nutricionais e
registro no órgão competente. Validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de entrega.
Biscoito Doce Tipo Maria Sabor Laranja - Farinha
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, (Vitamina
B9), açúcar, amido sal refinado, fermento químico
bicabornato de sódio, fermento biológico,
estabilizante, lecitina de soja, pode conter traços de
leite, contém glúten. Embalagem em pacotes plásticos
resistentes de 400 a 500g, embalagem primária com 3
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ou 4 carreiras de biscoito acondicionado em caixas de
papelão de 4 kg a 8 kg. Sabor laranja. Na
embalagem, deverão estar especificados os seguintes
itens: identificação do produto, fabricante, data de
fabricação e validade, peso líquido, ingredientes,
informações nutricionais e registro no órgão
competente. Validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Biscoito Doce Tipo Maria Sabor Tradicional Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, amido, sal refinado, fermento
químico, bicabornato de sódio, fermento biológico,
estabilizante, lecitina de soja, pode conter traços de
leite, contém glúten. Embalagem em pacotes plásticos
resistentes de 400g a 500g, embalagem primária com
3 ou 4 carreiras de biscoito acondicionado em caixas
de papelão de 4 a 8 kg. Na embalagem do produto
deverão estar especificados os seguintes itens:
identificação do produto, fabricante, data de
fabricação e validade, peso líquido, ingredientes,
informações nutricionais e registro no órgão
competente. Validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega.
Biscoito doce tipo rosquinha - Biscoito tipo
rosquinha à base de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico; contendo açúcar; sabores: chocolate,
coco e leite; embalados em pacotes plásticos
resistentes contendo 400g e acondicionados em
caixas de papelão contendo no máximo 10 kg. Na
embalagem deverão estar especificados os seguintes
itens: identificação do produto, fabricante, data de
fabricação e validade, peso líquido, ingredientes,
informações nutricionais e registro no órgão
competente. Validade mínima de 06 (seis) meses, a
contar da data de entrega.
Biscoito Salgado tipo Cream Cracker - Farinha de
trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, (Vitamina
B9), açúcar, amido sal refinado, fermento químico.
Bicabornato de sódio, fermento biológico,
estabilizante, lecitina de soja, pode conter traços de
leite. Embalagem plástica de 400g, com embalagem
primária de 03 ou 04 carreiras de biscoito
acondicionado em caixas de papelão de 04 até 08 kg,
com prazo de validade não inferior a 180 dias a partir
da data de entrega no depósito. Na embalagem do
produto deverão estar especificados os seguintes
itens: identificação do produto, fabricante, data de
fabricação e validade, peso líquido, ingredientes,
informações nutricionais e registro no órgão
competente.
Bolacha maisena ou Maria sem lactose Especificação técnica: pacote 400g. Com identificação
do produto, dos ingredientes, descrição da ausência
de lactose, informações nutricionais, marca do
fabricante e informações do mesmo, prazo de
validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entrega.
Cebola Branca - Deve apresentar película de
proteção, casca intacta sem alterações ou
perfurações, sem germinação e tamanho médio.
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Embalagem plástica tipo tela de até 20 kg.
Cenoura - Coloração alaranjada, tanto externa quanto
internamente; casca brilhante sem cortes ou
perfurações; sem brotamento; polpa firme e tamanho
médio por raiz. Embalagem: caixa de papelão de 20
kg.
Charque P.A - Sadio, devendo apresentar coloração
vermelho-vivo, odor característico. Isento de:
coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada,
vestígios de descongelamento, odor forte e
desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer
substância contaminante. Acondicionado em
embalagem de polietileno atóxica, resistente, a vácuo,
transparente, peso líquido de 1kg contendo a
identificação do produto: peso, marca do fabricante,
prazo de validade, registro do órgão competente e
data de embalagem, acondicionados em embalagem
resistente de até 30 kg.
Cominho - Condimento em pó, sem sal, destinado a
temperar alimentos, aspecto cor, sabor e cheiro
próprio, moído, na embalagem do produto deverão
estar especificados os seguintes itens: identificação
do produto: fabricante, data de fabricação e validade,
peso líquido, ingredientes, informações nutricionais e
registro em órgão competente. Embalagem de 100 a
500g, ré embalado em saco plástico de até 10 kg.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data
de entrega.
Frango inteiro congelado in natura - Aspectos
próprios, não amolecidos e nem pegajosos, cor
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, com ausência de sujidades, parasitas e
larvas, acondicionadas em sacos de polietileno
atóxico e resistente, devendo conter na embalagem
nome do fabricante, prazo de validade e inspeções
sanitárias. Embalagem primária resistente de 02 a 4
kg com validade de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega no depósito e com registro em órgão
competente (SIF)
Feijão Carioquinha Tipo I - Feijão tipo 1, sendo
embalado em saco plástico resistente, contendo 1kg e
ré embalado em fardo de saco plástico resistente
totalizando 30kg. Na embalagem do produto deverão
estar especificados os seguintes itens: identificação
do produto, fabricante, peso liquido, prazo de
validade, informações nutricionais, identificação do
lote e registro no órgão competente. Validade mínima
de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.
Fubá de milho - Farinha de milho, tipo fubá,
embalagem de plástico 500g isenta de sujidade e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega, contendo no
rótulo, data de fabricação e prazo de validade,
informação dos ingredientes e composição nutricional.
Filé de Peito de Frango Desfiado - Filé de Peito de
Frango desfiado temperado com temperos naturais e
com legumes, não contendo nitrato, nitrito e glutamato
monossódico, aspectos próprios, amolecidos, cor
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, com ausência de sujidades, parasitas e
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larvas, acondicionadas em sacos de polietileno
atóxico e resistente, devendo conter na embalagem
nome do fabricante, prazo de validade e inspeções
sanitárias. Embalagem primária resistente de 500g a
1 kg com validade de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega no depósito e com registro em órgão
competente
Leite em pó integral - 100% de origem animal, isento
de gordura trans., embalado em embalagem
aluminizada com 200g, ré embalados em fardos de
10kg, contém leite fluido integral, lactose, não contém
glúten; informações nutricionais de 25g a 26g para
duas colheres de sopa, valor energético 122 a 129
kcal, carboidratos mínimo 9,6 a 10g, proteínas mínimo
6 a 6,8g,gorduras totais máximo 6 a 7,1g, gorduras
saturadas máximo 4,0g a 4,5g, gorduras trans.
0g,fibra alimentar 0g,sódio máximo 75mg 115 mg,
cálcio mínimo 239mg a 250mg. Após aberta a
embalagem consumir em até 24 horas. Conservar em
local fresco e seco. Validade mínima de 12 meses a
contar a partir da data de entrega, reposição do
produto no caso de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e embalagens
danificadas.
Leite em pó sem lactose - Á base de proteína
isolada de soja (proteína isolada de soja, óleo de
palma, xarope de milho, açúcar, fosfato de cálcio,
citrato de potássio, fosfato de potássio dibásico, sal,
fosfato de magnésio, ácido ascórbico, óxido de zinco,
pirofosfato férrico, pantotenato de cálcio, vitamina
B2,vitamina A, niacinamida, vitamina B6,mononitrato
de tiamina, iodeto de potássio, vitamina B9, vitamina
D3,vitamina B12, emulsificantes: lecitina e mono e
diglicerídeos de ácidos graxos,aromatizante e corante
natural betacaroteno), açúcar, maltodextrina e aroma
idêntico ao natural de baunilha. Embalados em latas
de 300g, sem amasso ou perfurações. Na
embalagem deverão estar especificados os seguintes
itens: identificação do produto e empresa data de
fabricação e validade, peso líquido, ingredientes,
informações nutricionais.
Validade mínima de
06(seis)meses, a contar da data de entrega.
Maçã nacional - Com tamanho médio, casca firme,
lisa brilhante e intacta, de coloração avermelhada,
polpa esbranquiçada e suculenta, sem alterações ou
perfurações, acondicionada em caixas de papelão e
registro em órgão competente.
Macarrão do tipo parafuso - Farinha de trigo
(enriquecido com ferro e ácido fólico), corante natural
urucum e cúrcuma. Contém glúten. Acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico
transparente, contendo 500g acondicionados em
sacos plásticos de 5kg a 10 kg, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fabricante, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho,
registro em órgão competente. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de entrega.
Macarrão
tipo
Espaguete
Massa de macarrão de sêmola, enriquecido com fibra,
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vitamina e sais minerais, podendo conter glúten, sem
ovos, contem derivados de trigo. Pode conter aveia,
centeio, cevada e soja.
Embalagem plástica
resistente de 500g e ré embalado em fardo plástico
resistente, de 5 a 10 kg. Na embalagem do produto
deverão estar especificados os seguintes itens:
identificação do produto, fabricante, data de
fabricação e validade, peso líquido, ingredientes,
informações nutricionais e registro no órgão
competente.
Margarina - Margarina com 50% de lipídios,
embalagem tipo de pote de plástico de 250g, que não
contenha Glúten. Produto com validade impresso
individualmente na embalagem. Apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data da entrega.
Milho branco - Tipo 1, contendo 80% de grãos
inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas,
isentas de matérias terrosas, parasitas e de detritos
animais ou vegetais com no máximo de 15% de
umidade. Embalagem de 500g semitransparente
acondicionados em fardos de até 20 kg. Registro em
órgão competente.
Mistura para mingau - Sabor tradicional - Amido de
milho,
açúcar,
maltodextrina,
vitaminas
(A,B1,B3,B6,B12,C e ácido fólico),mineria (ferro e
zinco), agente de firmeza fosfato tricálcico,
aromatizante e corante urucum, armazenados em
embalagens de 180 a 200g.Não contém glúten.
Óleo de soja refinado - Embalagem: garrafa PET de
900 ml, constando: identificação do produto,
fabricante, data de fabricação e validade, peso
líquido, composição, informações nutricionais e
registro no órgão competente. As garrafas não
deverão apresentar-se amassadas, perfuradas ou
com indício de alteração. Deverão ser acondicionadas
em caixas de papelão com até 20 unidades.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data
de entrega.
Pão de Hot - Dog - Pão Hot Dog: á base de trigo, sal,
açúcar e fermento. Com peso unitário de 50g
(variação de + ou – 10%). Embalados em sacos
plásticos.
Sal iodado - Embalado em saco plástico resistente de
1 kg. Na embalagem do produto deverá constar:
identificação do produto, fabricante data de fabricação
e validade, peso líquido, ingredientes e informações
nutricionais e registro no órgão competente. O mesmo
deverá ser Reembalado em saco plástico resistente
totalizando 30 kg.
Salsicha tipo Hot Dog - Carne mecanicamente
separada da ave ou suíno. Carne de frango, água,
carne suína, proteína texturizada de soja, sal, fécula
de mandioca, pimentas, açúcar, maltodextrina, óleo
vegetal, aromas naturais (aipo, alho e fumaça)
estabilizantes, regulador de acidez, antioxidante,
acidulante e corantes. Embalagem de 3kg a 6 kg.
Contendo externamente os dados de identificação,
validade e registro em órgão competente. Validade
mínima de 2 (dois) meses a contar da data de
entrega.
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Tomate - Tamanho médio. Casca brilhante, vermelha
e firme. Sem alterações ou perfurações. Embalagem:
caixa de papelão de até 20 kg.

KG

3.100

35

Vinagre de álcool - Fermentado acético de álcool e
água, conservante: metabissulfito de sódio (INS223),
acidez volátil: 4,0%. Não contém glúten. Livre de
sujidades, material terroso, e detritos de animais e
vegetais acondicionados em frasco plástico com
tampa inviolável, hermeticamente fechado. Garrafas
plástica de 500 ml, acondicionados em caixas de
papelão com até 12 unidades. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de entrega.

CX

300

3.900

IN
NATURA

PONTO
COM.
7,00
IRFORMÁTI
CA

350

MARIZA

19,50 BOM BONS

Ourém, 18 de agosto de 2022.

FRANCISCO
ROBERTO UCHOA
CRUZ:423136432
04

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ROBERTO
UCHOA
CRUZ:42313643204
Dados: 2022.08.18
13:16:34 -03'00'

Francisco Roberto Uchôa Cruz
Prefeito Municipal

