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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO, 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "1" E "2", ABERTURA 
DOS ENVELOPES "1", ANÁLISE DAS PROPOSTAS, FASE 
DE LANCES E SUSPENSÃO PARA APRESENTAÇÃO E 
ANÁLISE DAS AMOSTRAS, REFERENTE AO PREGÃO 
PRESENCIAL No 02/2018. 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às oito horas, 
reuniram-se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Portaria no 
225/2017, para proceder à abertura da sessão referente ao Pregão 02/2018, o qual tem 
por objeto a contratação de empresa visando a aquisição e o fornecimento parcelado de 
gêneros alimentícios, para a alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino 
Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e DA, durante o exercício 2018, 
conforme especificações do anexo I do Edital. Demonstraram interesse em participar, 
solicitando o resgate do edital as empresas: DIAN3U DISTRIBUIDORA ATACADISTA 
EIRELI, DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME, DISTIBUIDORA DE 
ALIMENTOS PREÇOBOM LTDA - EPP, GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE 
ALIMENTOS LTDA, e MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP. No 

presente dia constatou-se a presença das empresas: GAMA DISTRIBUIDORA 

LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA, com CNPJ 03.389.294/0001-83, com intenção de 

credenciar o Senhor José Claudino da Silva Santana, portadora do R.G. 620.571-2 

SSP/SE; DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME, com CNPJ 

17.140.964/0001-38, com intenção de credenciar o Senhor Adriano dos santos Silva, 

portador do R.G. no 1.349.998 SSP/SE; COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP, com 

CNP] 28.922.056/0001-12, com intenção de credenciar o Senhor João Luiz Silva 

Marques, portador do R.G. no 579.024 SSP/SE; DISTIBUIDORA DE ALIMENTOS 

PREÇOBOM LTDA - EPP, com CNPJ 10.625.891/0001-25, com intenção de credenciar 

o Senhor Jadiel Barreto Santos, portador do R.G. 1.432.418 SSP/SE; e DIANJU 

DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, com CNPJ 07.226.206/0001-83, com 

intenção de credenciar o Senhor José Carlos dos Santos Rosa, portador do R.G. 
1.243.300 SSP/SE. Foi constatado que todos atenderam ao pressuposto de 
credenciamento, na qualidade de Micro ou de Empresa de Pequeno Porte. Declarada 
aberta a sessão, o pregoeiro fez constar que, uma vez que todos os participantes se 
enquadram na condição de ME/EPP, os itens onde foram admitidas cotas de participação, 
nos termos da LC 123/06, art. 48, inc. III, serão disputados como um só, ou seja, quem 
vencer o primeiro também ganhará o segundo, nas mesmas condições. 
Em seguida fora solicitada a "Declaração de ciência e cumprimento dos requisitos de 
habilitação" do mesmo ato, bem como os envelopes "1" e "2". Por conseguinte, o 
Pregoeiro procedeu à abertura dos envelopes de proposta e leu os valores cotados pelos 
proponentes, depois os passou aos licitantes para análise e rubrica. Em seguida foi 
franqueada a palavra aos licitantes, neste momento, antes de serem iniciados a fase de 
lances, o representante da empresa COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP pediu 

para ser desclassificada para a disputa do item 36, alegando tê-lo cotado com preço 
errado. O pregoeiro acatou o pedido e procedeu a desclassificação do item. 
Na sequência, deu-se início à fase de lances, e o Pregoeiro que os solicitou verbalmente, 
tendo obtido as melhores ofertas, a partir de negociações diretas com os representantes 

e uir: 
GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS 

ITEM PRODUTO UNID. QTD. 
V. 

UNIT. 
(R$) 

V. TOTAL 
(R$) 

10 
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 
INTEGRAL (EMB. com  400G) - O produto 
deverá conter farinha de trigMnriquecida 

PCT 80 2,68 214,40 

4 

k 
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com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, farelo de trigo, soro do leite, 
amido e sal refinado. O produto contém 
glúten. Deverá ser acondicionado em saco 
plástico transparente fechado 
hermeticamente. Deverá constar impresso 
na embalagem, de forma legível, a 
composição, os dados do fabricante, data 
de fabricação e o prazo de validade no 
recebimento correspondente a, no 
mínimo, 06 meses a partir da data de 
fabricação. Entregar em caixa de papelão, 
fechadas com fita adesiva, com 20 
pacotes de 400g. Deverá constar impresso 
na embalagem, de forma legível, a 
composição, os dados do fabricante, data 
de fabricação e o prazo de validade no 
recebimento correspondente a, no 
mínimo, 06 meses a partir da data de 
fabricação. 

12 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM 
CRACKER INTEGRAL (EMB. com  400G) - O 
produto deverá conter farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fálico, fibra 
de trigo ou farelo de trigo, açúcar, 
gordura vegetal, soro de leite em pó, 
emulsificante lecitina de soja, amido de 
milho, sal refinado, fermento biológico e 
fermento químico, bicarbonato de sódio e 
extrato de malte. O produto contém 
glúten. Deverá ser acondicionado em saco 
plástico transparente fechado 
hermeticamente. Deverá constar impresso 
na embalagem, de forma legível, a 
composição, os dados do fabricante, data 
de fabricação e o prazo de validade no 
recebimento correspondente a, no 
mínimo, 06 meses a partir da data de 
fabricação. Entregar em caixa de papelão, 
fechadas com fita adesiva, com 20 
pacotes de 4009. Deverá constar impresso 
na embalagem, de forma legível, a 
composição, os dados do fabricante, data 
de fabricação e o prazo de validade no  
recebimento correspondente a, no 
mínimo, 06 meses a partir da data de 
fabricação. 

, 
PCT 80 2,70 

I 
'14 

Mil  

216,00 

39 

MILHO PARA MUNGUNZÁ, CLASSE 
AMARELA DESPELICULADA, TIPO I (EMB. 
com 500G) - Acondicionado em saco 
plástico de polietileno transparente, 
fechado hermeticamente. Sem fungos ou 
parasitas micro e macroscópiços. Deverá 

KG 2.000 2,20 4.400,00 
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constar na embalagem, de forma legível, 
os dados do fabricante, a data de 

fabricação e prazo de validade no 
recebimento correspondente a, no 
 mínimo, 1/3 do prazo total de validade. 

40 

MILHO PARA PIPOCA, GRUPO DURO, 
CLASSE AMARELO, TIPO I (EMB. com 
500G). Acondicionado em saco plástico de 
polietileno transparente, fechado 
hermeticamente. Deve constar na 

embalagem, de forma legível, a 
composição, os dados do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade no 

recebimento correspondente a 1/3 do 
 prazo total de validade. 

KG 176 2,30 404,80 

VALOR TOTAL DA EMPRESA 5.235,20 

DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP 

ITEM PRODUTO UNID. QTD. 
V. 

UNIT. 
(R$) 

V. TOTAL 
(R$) 

2 

AÇÚCAR CRISTAL (EMB. com  01 KG) - 
Obtido de cana de açúcar, com aspecto, 
cor, cheiro próprio, sabor doce, sem 

umidade, sem fermentação, isento de 
sujidades, parasitas, materiais terrosos e 
detritos animais ou vegetais. Embalado 

em sacos plásticos íntegros 
hermeticamente fechados contendo 01 kg, 
acondicionados em fardos lacrados. A 
embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
data de validade e quantidade do produto. 
O prazo de validade no recebimento deve 
ser correspondente a, no mínimo, 1/3 do 
prazo total de validade. Entregar em fardo 
de polietileno transparente reforçado, bem 

 fechado, com peso líquido de 30 Kg. 

KG 5.960 1,80 10.728,00 

5 

ARROZ BENEFICIADO TIPO 1 (EMB. com  
1000G) - Cor branco, longo, fino, sem 
sujidades, parasitas, larvas, bolores. 
Deverá ser apresentado em embalagem 
de 01 kg em sacos plásticos transparentes 
e atóxicos, limpos, não violados e 

resistentes. Deverá constar na 
embalagem de forma legível os dados do 
fabricante, data de fabricação e o prazo 
de validade de 12 meses. Entregar em 
fardo de polietileno transparente 
reforçado, bem fechado, com peso líquido 

 de 30 Kg. 

KG 1.440 2,09 3.009,60 

6 
ARROZ PARBOLIZADO TIPO I (EMB. com  

01KG) - Subgrupo parbolizado, Tipo 1, 
KG 5.520 2,20 12.144,00 



Classe longo fino, constituídos de grãos 
inteiros, com teor de umidade máxima 
15%, isento de sujidades e materiais 
estranhos. Deverá ser apresentado em 
embalagem de 01 kg em sacos plásticos 
transparentes e atáxicos, limpos, não 
violados e resistentes. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de 
validade e quantidade do produto. Deverá 
apresentar prazo de validade mínimo de 
12 meses, a partir da data de 
empacotamento. Entregar em fardo de 
polietileno transparente reforçado, bem 
fechado, com peso líquido de 30 Kg. 

9 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA (EMB. com  
400G) - O produto deverá conter na sua 
composição: farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fálico, açúcar, gordura 
vegetal hidrogenada, amido de milho, 
açúcar invertido, sal refinado, soro de 
leite em pá, estabilizante lecitina de soja e 
aromatizante. O produto contém glúten. 
Deverá ser ' acondicionado em saco 
plástico transparente fechado 
hermeticamente. Deverá constar impresso 
na embalagem, de forma legível, a 
composição, os dados do fabricante, data 
de fabricação e o prazo de validade no 
recebimento correspondente a, no 
mínimo, 06 meses a partir da data de 
fabricação. Entregar em caixa de papelão, 
fechadas com fita adesiva, com 20 
pacotes de 400g. 

PCT 6.960 2,40 16.704,00 

13 

BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR 
LEITE (EMB. com 400G) - O produto 
deverá ser a base de: farinha de trigo, 
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 
lecitina de soja, amido de milho, açúcar 
invertido, leite integral, sal. Serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de características 
organolépticas anormais. Deverá constar 
impresso na embalagem, de forma legível, 
a composição, os dados do fabricante, 
data de fabricação e o prazo de validade 
no recebimento correspondente a, no 
mínimo, 06 meses a partir da data de 
fabricação. Entregar em caixa de papelão, 
fechadas com fita adesiva, com 10 
pacotes de 400g. 

PCT 320 

Ai  

2,47 

r 

790,40 

, 

21 COLORÍFICO EM PÓ (EMB. com  100G) - KG 272 4,80 1.305,60 
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Deve ser constituído pela mistura de fubá 
ou farinha de mandioca, com urucum em 
pó ou extrato oleoso de urucum 
adicionado ou não de sal e óleo vegetal. 
Deverá ser acondicionado em saco de 
polietileno transparente, hermeticamente 
fechado na horizontal e na vertical com 
peso líquido de 100g. Deve constar no 
rótulo ou impresso na embalagem os 
dados do fabricante, data de fabricação, e 
com prazo de validade no recebimento 
correspondente a no mínimo 06 meses a 
partir da data de fabricação. Entregar em 
caixas de papelão ondulado com peso 
líquido máximo de 01 a 10 Kg ou fardo de 
polietileno reforçado e bem fechado com 
peso líquido e 01 al0 Kg. 

22 

COMINHO EM PÓ (EMB. com  100G). Deve 
ser constituído pela mistura de fubá de 
milho, sal, cominho, pimenta do reino e 
corante de caramelo. Deverá ser 
acondicionado em saco de polietileno 
transparente, hermeticamente fechado na 
horizontal e na vertical com peso líquido 
de 100g. Deverá constar no rótulo ou 
impresso na embalagem os dados do 
fabricante, data de fabricação, e com 
prazo de validade no recebimento 
correspondente a no mínimo 06 meses a 
partir da data de fabricação. Entregar em 
caixas de papelão ondulado com peso 
líquido máximo de 01 a 10 Kg ou fardo de 
polietileno reforçado e bem fechado com 
peso líquido e 01 a10 Kg. 

KG 220 7,10 1.562,00 

25 

EXTRATO DE TOMATE (CAIXA COM 24 
UNIDADES DE 320G) - Produto 
concentrado resultante de processo 
tecnológico, preparado com frutos 
maduros, selecionados, sem pele, sem 
sementes, isento de sujidades e 
fermentações. Deverá apresentar na 
composição: polpa de tomate (96 a 98%), 
Sal refinado, cebola, alho e outros 
condimentos naturais. É tolerada a adição 
de até 1% de açúcar. O produto deve 
estar isento de fermentações e não indicar 
processamento defeituoso. Deverá estar 
acondicionado em embalagem tipo 
Tetrapak, fechada hermeticamente, com 
peso líquido de 320g. Deverá constar no 
rótulo ou impresso na embalagem os 
dados do fabricante, data de fabricação, e 
prazo de validade no recebimento 

CX 56 44,00 2.464,00 

. 
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correspondente a no mínimo 12 meses a 
partir da data de fabricação. Entregar em 
caixa de papelão ondulada contendo 24 
embalagens tetra pak com 320g, fechada 
com fita adesiva plastificada. 

28 

FARINHA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM 
VITAMINAS (CAIXA COM 12 UNIDADES 
DE 200G) - Deverá ser apresentado em 
embalagem plástica não transparente, 
hermeticamente fechada, livre de 
impurezas, com peso líquido de 200 
gramas. Deverá constar no rótulo ou 
impresso na embalagem as informações 
nutricionais, os dados do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade, o qual 
deverá ser no recebimento 
correspondente a no mínimo 06 meses a 
partir da data de fabricação. Entregar em 
caixa de papelão ondulada, contendo 12 
unidades com 200g, fechada com fita 
adesiva plastificada. 

CX 48 36,00 1.728,00 

29 

FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I (EMB. 
com 01KG). Alimento obtido de grãos 
sadios de feijão de cores, carioquinha, 
tipo 1 e classificado conforme os padrões 
do Ministério da Agricultura. Deverá ser 
acondicionado em saco plástico de 
polietileno transparente, fechado 
hermeticamente, com peso líquido de 
01Kg. Deverá constar na embalagem, de 
forma legível, os dados do fabricante, a 
data do empacotamento e o prazo de 
validade, o qual deverá ser no 
recebimento correspondente a, no 
mínimo, 1/3 do total do prazo de 
validade. Entregar em fardo de polietileno 
transparente reforçado, bem fechado, 
com peso líquido de 30 Kg. 

KG 5.440 3,10 16.864,00 

30 

FIGADO BOVINO DE ia QUALIDADE 
CONGELADO, (EMB. com 05-10KG) - 
Deverá ser apresentado congelado, 
embalada a vácuo em filme de polietileno 
de alta densidade com peso de 5-10Kg, 
constando o SIF ou SIE, sem pele, com 
cor característica do produto e isento de 
aditivos e substâncias estranhas ao 
produto, que sejam impróprias ao 
consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, químicas 
e organolépticas). Deverá constar data de 
fabricação, prazo de validade, no do 
registro do órgão fiscalizador, no do lote, 
data de validade de no mínimo 05 meses 

KG 880 6,95 

, 

6.116,00 

\ 



a contar da data de entrega do produto. O 
produto deverá ser transportado em 
veículos isotérmicos ou em caixas de 
isopor, de acordo com as normas técnicas 
da ANVISA. 

31 

FILÉ DE MERLUZA CONGELADO (EMB. 05 
A 10KG) - Filé de peixe é a parte 
comestível obtida através do fatiamento 
paralelo à espinha dorsal do peixe fresco, 
sem a presença de ossos. Tipo filé de 
peixe Merluza, cortes congelados, 
íntegros, limpos, eviscerados, manipulado 
sob rígidas condições de higiene, livres de 
espinhas, pele, cartilagem e resíduos de 
vísceras. O produto deverá apresentar-se 
com todo o frescor da matéria prima 
convenientemente conservada; deverá 
estar isento de toda e qualquer evidência 
de decomposição, manchas, coloração 
distinta à normal para a espécie 
considerada. Deverá apresentar odor, 
sabor, cor e textura característico do 
produto. Deverá seguir os padrões que 
estabelece a RISSPOA / Portaria MAPA No 
185 de 13/05/1997. O produto deverá ser 
transportado em veículos isotérmicos ou 
em caixas de isopor, de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA. Deverá 
constar impresso no rótulo do produto, de 
forma legível, data de empacotamento, 
prazo de validade, no do registro do órgão 
fiscalizador, no do lote, data de validade 
de no mínimo 03 meses a contar da data 
de entrega do,produto. 

KG 1.040 19,00 19.760,00 

34 

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 
(EMB. com  200G) - O produto deverá 
apresentar cor branca amarelada, sabor e 
odor agradável, não rançoso, sem glúten, 
sem substâncias estranhas macro e 
microscopicamente visíveis, composto 
com teor de gordura maior ou igual a 
26%, vitaminas A, D, Cálcio, Ferro, 
Proteína, Sódio e Carboidratos; e os 
ingredientes: leite integral e emulsificante 
lecitina de soja. Deve ainda constar 
impresso no rótulo, de forma legível, os 
dados do fabricante, data de fabricação, 
com validade no recebimento  

correspondente a, no mínimo 1/3 do 
prazo total de validade. O produto deverá 
ser embalado em saco poliéster 
metalizado atóxico resistente 
hermeticamente vedado (Tipo Sachê) com 

KG 2.760 

Á 

i
,
114 

17,90 

II 

49.404,00 

/ 
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peso líquido de 200g. Entregar em caixa 
de papelão, com abas superiores e 
inferiores lacradas com fita adesiva 
plastificada, contendo de 10 a 30 Kg. 
(ampla participação) 

35 

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 
(EMB. com  200G) - O produto deverá 
apresentar cor branca amarelada, sabor e 
odor agradável, não rançoso, sem glúten, 
sem substâncias estranhas macro e 
microscopicamente visíveis, composto 
com teor de gordura maior ou igual a 
26%, vitaminas A, D, Cálcio, Ferro, 
Proteína, Sódio e Carboidratos; e os 
ingredientes: leite integral e emulsificante 
lecitina de soja. Deve ainda constar 
impresso no rótulo, de forma legível, os 
dados do fabricante, data de fabricação, 
com validade no recebimento 
correspondente a, no mínimo 1/3 do 
prazo total de validade. O produto deverá 
ser embalado em saco poliéster 
metalizado atóxico resistente 
hermeticamente vedado (Tipo Sachê) com 
peso líquido de 200g. Entregar em caixa 
de papelão, com abas superiores e 
inferiores lacradas com fita adesiva 
plastificada, contendo de 10 a 30 Kg. 
(cota de até 25%, nos termos da LC 
123/06, art. 48, inc. III) 

KG 920 17,90 16.468,00 

41 

MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO P/ 
PREPARO DE MINGAU, SABOR 
TRADICIONAL, FONTE DE VITAMINAS E 
MINEREAIS (CAIXA COM 48 UNIDADES 
DE 200G) - Alimento enriquecido a base 
de milho, amido, açúcar, maltodextrina, 
vitaminas (A, Bi, B3, B6, B12, C E Ácido 
Fálico), minerais (ferro e zinco), agente 
de firmeza fosfato tricálcico, aromatizante 
e corante urucum. Não contém glúten. O 
produto deverá ser acondicionado em 
caixa papelão de 200g integra. Deve 
constar na embalagem, de forma legível, 
a composição, os dados do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. O 
produto deverá apresentar no 
recebimento validade mínima de 01 ano. 
Entregar em caixa de papelão, fechadas 
com fita adesiva, com 48 cartuchos de 
200g. 

CX 32 139,00 4.448,00 

/ 

42 
ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO I, 
FLUIDO, PURO (CAIXA COM 20 EMB. DE CX 
900 ML) - É o óleo comestível obtido 

88 71,60 6.300,80 

1(  á7 NN 
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através de processos de extração e refino, 
isento de misturas de outros óleos ou 
outras matérias estranhas ao produto. 
Deverá estar acondicionado em garrafa 
plástica própria para óleos vegetais 
alimentares. Deve constar na embalagem, 
de forma legível, a composição, os dados 
do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade no recebimento 
correspondente a, no mínimo, 1/3 do 
prazo total de validade. Entregar em caixa 
de papelão, fechadas com fita adesiva, 
com 20 embalagens de 900mL. 
SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE EM 
LATA (CAIXA com 50 LATAS DE 135g) - 
Preparada com pescado fresco, limpo, 
eviscerado, cozido. Imersa em óleo 
comestível. Acondicionada em lata 
resistente, vedada hermeticamente e 

45 
limpa, com peso líquido de 135g. A 
embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, 
quantidade do produto e prazo de 
validade no recebimento correspondente 
a, no mínimo, 1/3 do prazo total de 
validade. 

CX 72 124,00 8.928,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA 178.724,40 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇOBOM LTDA - EPP 
V. V.TO TA L 

ITEM PRODUTO UNID. QTD. UNIT. 
(R$) 

(R$) 

BROA DE MILHO ENRIQUECIDA E COM 
RECHEIO (EMB. COM  50G) - O produto 
deverá conter basicamente farinha de 
trigo especial, farinha de milho, ovos, 
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, leite 
em pó integral, sal refinado, fermento 
químico e fibra de trigo (mínimo de 10%). 
O produto deverá apresentar os seguintes 
recheios: goiabada e chocolate. Deverá 
ser acondicionado em embalagem 

14 individual em sacos plásticos de 
polipropileno lacrado, com peso de 50 
gramas a unidade. Deverá conter na 

KG 540 7,95 4.293,00 

embalagem a devida identificação do 
produto com a composição nutricional, 
assim como data de fabricação e validade. 

/Ari #0111 

r. f Deverá ser entregue em caixa de papelão, 
contendo 50 a 100 unidades, devidamente 
rotulada e lacrada de modo a garantir a 
qualidade do produto. Deverá apresentar 
prazo de validade mínimo de 30 dias a 

i A 

ç 
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partir da data de fabricação. 

27 

FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO (EMB. 
com  01KG). Enriquecida com ácido fólico 
e ferro. Deverá ser acondicionada em saco 
plástico de polietileno transparente, 
fechado hermeticamente, com peso 
líquido de 01Kg. Deve constar na 
embalagem, de forma legível a 
composição, os dados do fabricante, a 
data de fabricação e prazo de validade no 
recebimento correspondente a, no 
mínimo, 1/3 do prazo total de validade. 
Entregar em fardo de polietileno 
transparente reforçado, bem fechado, 
com peso líquido de 10 Kg. 

KG 120 2,74 328,80 

38 

MARGARINA VEGETAL COM SAL CREMOSA 
REFRIGERADA (EMB. com 250G) - 
Produzida exclusivamente de gordura 
vegetal, com adição de sal, em potes de 
polipropileno com lacre de papel 
aluminizado entre a tampa e o pote, 
resistentes, que garantam a integridade 
do produto até o momento do consumo, 
com peso líquido de 250g. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número 
do registro. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 01 ano a partir da 
data de entrega. 

UN 840 1,99 1.671,60 

43 

PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG 
(UNIDADE DE 50G) - Alimento obtido por 
processamento tecnológico adequado, da 
massa preparada com farinha de trigo, 
fermento biológico, água, sal, gordura e 
pode conter outras substâncias 
alimentícias permitidas na legislação. As 
superfícies não devem apresentar 
queimaduras e sua coloração deve 
mostrar tonalidades regulares variando do 
pardo ou amarelo pardacento, nas regiões 
mais expostas ao calor, ao amarelo 
dourado nas regiões menos expostas. O 
miolo deve ser leve, elástico, com 
porosidade regular e coloração clara e 
uniforme. Não deve apresentar odores de 
fermentação e de fumaça. Deverá conter 
na embalagem a devida identificação do 
produto com a composição nutricional, 
assim como data de fabricação e validade. 
Deverá ser acondicionado em pacote de 
polietileno transparente, devidamente 

KG 3.520 5,98 21.049,60 

   

10 

 



fechado, com 10 unidades de 50g. 
Entregar acondicionados em caixas de 
papelão, contendo 100 unidades, 
devidamente rotulada e lacrada de modo 
a garantir a qualidade do produto. Deverá 
apresentar prazo de validade mínimo de 
10 dias, a partir da data de fabricação. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA 27.343,00 
COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP 

ITEM PRODUTO UNID. QTD. 
V. 

UNIT. 
(R$) 

V. TOTAL 
(R$) 

1 

ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 
(EMB. com  400 GRAMAS) - Solúvel, obtido 
pela mistura do cacau em pó solúvel, 
açúcar, maltodextrina, leite em pó e/ou 
soro. Constituído de pó fino e homogêneo, 
isento de soja ou farinha, sujidades e 
materiais estranhos, admitindo teor de 
umidade máxima de 3%. Acondicionado 
em pacote de polietileno, recipiente de 
polietileno ou de folha de flandres, 
íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 400g 
de peso líquido. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número 
do registro. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 01 ano a partir da 
data de entrega. Entregar em caixa com 
24 unidades de 400g. 

PCT 1.709 2,95 5.041,55 

4 

AMIDO DE MILHO (EMBALAGEM EM CAIXA 
DE PAPELÃO com 200G). Deverá constar 
na embalagem, de forma legível, a 
composição, os dados do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade 12 
(doze) meses a partir da data de entrega. 
Entregar em caixa de papelão, fechadas 
com fita adesiva, com 12 unidades de 
200g. 

UM 560 1,95 1.092,00 

8 

BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE FRUTA, 
RESFRIADA, SABOR MORANGO, 
EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L - O produto 
deverá ser embalado em sacos plásticos 
íntegros, hermeticamente fechados, 
contendo 01L. Deverá constar na 
embalagem, de forma legível, a 
composição, os dados do fabricante, data 
de fabricação e o prazo de validade no 
recebimento correspondente a, no 
mínimo, 1/3 do prazo total de validade. 

LT 2.432 2,39 5.812,48 

444 

ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

11 



11 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM 
CRACKER (EMB. com  400G) - O produto 
deverá conter farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fálico, açúcar, gordura 
vegetal, margarina, extrato de malte, soro 
de leite em pó, amido, sal refinado, 
fermento biológico, bicarbonato de sódio, 
estabiliza nte lecitina de soja, 
aromatizante. O produto contém glúten. 
Deverá ser acondicionado em saco 
plástico transparente fechado 
hermeticamente. Deverá constar impresso 
na embalagem, de forma legível, a 
composição, os dados do fabricante, data 
de fabricação e o prazo de validade no 
recebimento correspondente a, no 
mínimo, 06 meses a partir da data de 
fabricação. Entregar em caixa de papelão, 
fechadas com fita adesiva, com 20 
 pacotes de 400q. 

PCT 6.640 2,23 14.807,20 

16 

CARNE BOVINA DE ia QUALIDADE TIPO 
ACÉM SEM OSSO, CONGELADA (EMB. tom 
10-15 KG) -, Deverá ser apresentada 
congelada, sem osso, com pouca gordura 
aparente, sem pele, embalada a vácuo em 
filme de polietileno de alta densidade com 
peso de 10-15 Kg, constando o SIF ou 
SIE. Deverá apresentar no rótulo as 
informações do produto, marca do 

fabricante, data do empacotamento e 
prazo de validade. O produto deverá ser 
INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA 
AGRICULTURA (SIF ou SIE). O produto 
deverá ter prazo de validade não inferior a 
05 meses a contar da data do 
empacotamento no momento do 
recebimento. O produto deverá ser 
transportado em veículos isotérmicos ou 
em caixas de isopor, de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA. Entregar em 
caixa de papelão reforçada de 10 a 30 kg. 
(ampla participação) 

KG 9.300 12,85 119.505,00 

17 

CARNE BOVINA DE ia QUALIDADE TIPO 
ACÉM SEM OSSO, CONGELADA (EMB. com  
10-15 KG) -, Deverá ser apresentada 
congelada, sem osso, com pouca gordura 
aparente, sem pele, embalada a vácuo em 
filme de polietileno de alta densidade com 
peso de 10-15 Kg, constando o SIF ou 
SIE. Deverá apresentar no rótulo as 
informações do produto, marca do 
fabricante, data do empacotamento e 
prazo de validade. O produto deverá ser 

KG 3.100 12,85 39.835,00 
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INSPECIONADO PELO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA (SIF ou SIE). O produto 
deverá ter prazo de validade não inferior a 
05 meses a contar da data do 
empacotamento no momento do 
recebimento. O produto deverá ser 
transportado em veículos isotérmicos ou 
em caixas de isopor, de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA. Entregar em 
caixa de papelão reforçada de 10 a 30 kg. 
(cota de até 25%, nos termos da LC 
123/06, art. 48, inc. III) 

18 

CARNE BOVINA MOÍDA DE 20  QUALIDADE 
TIPO PATINHO, CONGELADA, (EMB./ 
500G). Deverá ser apresentada 
congelada, embalada a vácuo em filme de 
polietileno de alta densidade com peso de 
500g, constando o SIF ou SIE. Deverá 
apresentar no rótulo as informações do 
produto, marca do fabricante, data do 
empacotamento e prazo de validade. O 
produto deverá ser INSPECIONADO PELO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF ou 
SIE). O produto deverá ter prazo de 
validade não inferior a 05 meses a contar 
da data do empacotamento no momento 
do recebimento. O produto deverá ser 
transportado em veículos isotérmicos ou 
em caixas de isopor, de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA. Entregar em 
caixa de papelão reforçada de 05 a 12 kg. 
(ampla participação) 

— 
KG 8.790 6,10 53.619,00 

19 

CARNE BOVINA MOÍDA DE 20  QUALIDADE 
TIPO PATINHO, CONGELADA, (EMB./ 
500G). Deverá ser apresentada 
congelada, embalada a vácuo em filme de 
polietileno de alta densidade com peso de 
500g, constando o SIF ou SIE. Deverá 
apresentar no rótulo as informações do 
produto, marca do fabricante, data do 
empacotamento e prazo de validade. O 
produto deverá ser INSPECIONADO PELO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF ou 
SIE). O produto deverá ter prazo de 
validade não inferior a 05 meses a contar 
da data do empacotamento no momento 
do recebimento. O produto deverá ser 
transportado em veículos isotérmicos ou 
em caixas de isopor, de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA. Entregar em 
caixa de papelão reforçada de 05 a 12 kg. 
(cota de até 25%, nos termos da LC  
123/06, art. 48, inc. III) 

KG 2.930 6,10 17.873,00 

/ 
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20 

CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL 
COM PROBIÓTICO, MULTICEREAIS (CAIXA 
COM 12 UNIDADES DE 230G) - 
Multicereal infantil, com probiótico e 
nutrientes essenciais como Zinco, 
Vitamina A, Vitamina C e Ferro de melhor 
absorção. Acondicionado em embalagem 
não transparente de 230g, 
hermeticamente fechada e íntegra. Deve 
constar impresso na embalagem ou 
rótulo, de forma legível, as informações 
nutricionais, os dados do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade, no qual 
deverá constar com no mínimo 05 meses 
a partir da data de entrega. Entregar em 
caixa de papelão ondulada, contendo 12 
unidades com 230g, fechada com fita 
adesiva plastificada. 

CX 96 26,80 2.572,80 

23 

CORTE DE FRANGO TIPO COXA E 
SOBRECOXA CONGELADO (EMB. 01- 
05KG) - É a parte da ave abatida (coxa e 
sobrecoxa) em estabelecimento sob 
inspeção oficial, com idade aproximada de 
oito semanas, apresentando pele 
completa e ausência de: penas, penugens, 
perfurações, coágulos, ossos quebrados, 
partes faltosas, queimaduras por 
congelamento, bolores e limo na 
superfície. Deve apresentar coloração 
normal e uniforme, evisceração completa, 
escaldamento normal e gordura não 
rançosa. O produto não deverá conter 
presença de cristais de gelo. Deverá ser 
apresentada congelado, embalado a vácuo 
em filme de polietileno de alta densidade 
com peso de 01 a 05Kg, constando o SIF 
ou SIE. O produto, na entrega, deverá ter 
prazo de validade não inferior a 05 meses 
a contar da data do empacotamento. O 
produto deverá ser transportado em 
veículos isotérmicos ou em caixas de 
isopor, de acordo com as normas técnicas 
da ANVISA. Entregar em caixa de papelão 
reforçada de 15 a 20 kg. (ampla 
participação) 

KG 9.660 5,50 53.130,00 

1 
x 

24 

CORTE DE FRANGO TIPO COXA E 
SOBRECOXA CONGELADO (EMB. 01- 
05KG) - É a parte da ave abatida (coxa e 
sobrecoxa) em estabelecimento sob 
inspeção oficial, com idade aproximada de 
oito semanas, apresentando pele 
completa e ausência de: penas, penugens, 
perfurações, coágulos, ossos quebrados, 

KG 1220 5,50 17.710,00 
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15 

partes faltosas, queimaduras por 
congelamento, bolores e limo na 
superfície. Deve apresentar coloração 
normal e uniforme, evisceração completa, 
escaldamento normal e gordura não 
rançosa. O produto não deverá conter 
presença de cristais de gelo. Deverá ser 
apresentada congelado, embalado a vácuo 
em filme de polietileno de alta densidade 
com peso de 01 a 05Kg, constando o SIF 
ou SIE. O produto, na entrega, deverá ter 
prazo de validade não inferior a 05 meses 
a contar da data do empacotamento. O 
produto deverá ser transportado em 
veículos isotérmicos ou em caixas de 
isopor, de acordo com as normas técnicas 
da ANVISA. Entregar em caixa de papelão 
reforçada de 15 a 20 kg. (cota de até 
25%, nos termos da LC 123/06, art. 
48, inc. III) 

26 

FARINHA DE MILHO FLOCADA (EMB. com  
500G) - Alimento obtido a partir de grãos 
de milho, desgerminados e submetidos 
aos processos de maceração, secagem, 
moagem, peneiração e laminação 
adequadas, obedecidas às boas práticas 
de manufatura. Deverá ser enriquecida 
com ferro e ácido fálico. O produto não 
contém glúten. Deverá ser acondicionada 
em embalagem hermeticamente fechada, 
com peso líquido de 500 gramas. Entregar 
em fardo de polietileno transparente 
fechado com fita adesiva plastificada com 
peso líquido de 10 kg a 15 kg. 

KG 1.600 1,85 2.960,00 

32 

IOGURTE SABOR MORANGO, RESFRIADO 
(EMB. com 01L) - Leite fermentado 
adicionado ou não de outras substâncias 
alimentícias, obtido por coagulação e 
diminuição do pH do leite, ou leite 
reconstituído, adicionado ou não de outros 
produtos lácteos, por fermentação láctica 
mediante ação de cultivos de 
microrganismos específicos. Estes 
microrganismos específicos devem ser 
viáveis, ativos e abundantes no produto 
final durante seu prazo de validade. O 
produto deverá apresentar em sua 
composição: leite integral e/ou leite 
integral reconstituído adicionado de polpa 
de fruta sabor morango, podendo conter 
outros ingredientes que enriqueçam o 
produto e permitidos por legislação. O 
produto deverá ser embalado em sacos 

LT 1.840 3,49 6.421,60 

, 
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plásticos íntegros, hermeticamente 
fechados, ou em garrafas plásticas 
íntegras, contendo 01L. Deverá ter 
validade mínima de 30 (trinta) dias a 
partir da data de fabricação, sendo que no 
momento da entrega este prazo não 
poderá ser inferior a 20 (vinte) dias. A 
temperatura no momento da entrega não 
poderá ser superior a 100C. Deverá 
apresentar registro no órgão competente. 

33 

LEITE DE COCO COM 15% DE GORDURA 
(FARDO com 12 GARRAFAS DE 500ML) - 
Produto a base de leite de coco natural, 
concentrado, açucarado, obtido do 
endosperma do coco, procedente de 
frutos sãos e maduros, isento de 
sujidades, parasitas e larvas com os 
aspectos cor, cheiro e sabor próprios. 
Deverá ser acondicionado em garrafa 
plástica íntegra com 500mL. Deverá 
constar impresso no rótulo, de forma 
legível, a composição, os dados do 
fabricante, data de fabricação e o prazo 
de validade de 12 (doze) meses e no 
recebimento correspondente a 1/3 do 
prazo total de validade. Entregar em fardo 
de polietileno transparente fechado com 
fita adesiva plastificado com 12 garrafas 
com 500mL cada. 

FD 432 27,00 11.664,00 

37 

MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE 
(EMB. com500G) - É o produto não 
fermentado, obtido pelo empasto, 
amassamento mecânico de farinha de 
trigo com sêmola / semolina de trigo, 
água e lactato de ferro, adicionado ou não 
de outras substâncias permitidas pela 
legislação e submetidas a processos 
tecnológicos adequados. O produto deverá 
ser acondicionado em saco plástico 
transparente, fechado hermeticamente. 
Deverá constar na embalagem, de forma 
legível, a composição, os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade no recebimento correspondente 
a, no mínimo 08 meses, a partir da data 
de fabricação. 

KG 2.400 2,85 6.840,00 

44 

SAL REFINADO IODADO, (EMB. com 
01KG) - O produto deverá apresentar-se 
sob a forma de cristais brancos com 
granulação uniforme, própria, devendo ter 
sabor salino - salgado próprio, ser 
constituído de cloreto de sódio e 
adicionado iodato de potássio, conforme 

KG 456 0,69 314,64 
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legislação vigente. Deverá ser 
acondicionado em saco polietileno 
transparente fechado hermeticamente. 
Deverá constar na embalagem, de forma 
legível, a composição, os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade no recebimento correspondente 
a, no mínimo, 1/3 do prazo total de 
validade. Entregar em fardo de polietileno 
transparente reforçado, bem fechado, 
 com peso líquido de 30 Kg. 

46 

NÉCTAR DE FRUTA ZERO ADIÇÃO DE 
AÇÚCAR (EMB. 1L) - Bebida não 
fermentada, obtida da dissolução, em 

água potável, da parte comestível da 

fruta, destinado ao consumo direto, 
podendo ser adicionado de acidulante 
ácido cítrico, aroma natural e ou aroma 
sintético idêntico ao natural, edulcorante 
artificial: Sucralose/Stévia/ ciclamato 
sádico/sacarina sádica. SEM ADIÇÃO DE 
AÇÚCARES. Não deve conter glúten. 
Deverá ser acondicionada em embalagem 
tipo tetrapak de 1,0 (um) litro. Deverá 
constar impresso na embalagem, de 
forma legível, a composição, os dados do 
fabricante, data de fabricação e o prazo 
de validade no recebimento 
correspondente a, no mínimo, 06 meses a 
partir da data de fabricação. Deverá ser 
entregue em embalagem secundária tipo 
caixa de papelão resistente, devidamente 
lacrada, de forma que garanta sua 
resistência a danos durante o transporte e 
armazenamento, contendo 

 aproximadamente de 10 a 15L. 

L 144 4,50 648,00 

47 

i 

VINAGRE DE ÁLCOOL (CAIXA COM 12 
EMB. DE 500 ML) - O produto deverá ter 
sido preparado de mosto limpo, isento de 
matéria terrosa e de detritos animais e 
vegetais. Não deverá conter substâncias 
estranhas à sua composição normal, 
exceto as previstas na regulamentação do 
Ministério da Agricultura. Não será 
permitida a presença de corantes e 
conservadores. Deverá constar na 
embalagem, de forma legível, a 
composição, os dados do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade no 
recebimento correspondente a, no 
mínimo, 1/3 do prazo total de validade. O 
produto deverá ser acondicionado em 
garrafas plásticas, fechadas 

CX 132 13,00 1.716,00 
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hermeticamente por tampa plástica, com 
peso líquido de 900 mL. Entregar em 
caixa de papelão ondulada contendo de 12 
unidades de 900mL, fechada com fita 
adesiva. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA 361.562,27 

DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME 

ITEM PRODUTO UNID. QTD. 
V. 

UNIT. 
(R$) 

V. TAL 
(R$) 

 

3 

ALHO NACIONAL MÉDIO DE ia 

QUALIDADE - Deverão ser apresentados 
dentro dos padrões de exigências da 
ANVISA. Entregar em caixa de papelão, 
com abas superiores e inferiores lacradas 
com fita adesiva plastificada, contendo de 
10 a 30 Kg. 

KG 232 16,95 3.932,40 

7 

BATATA INGLESA MÉDIA DE ia 

QUALIDADE - Deverá ser entregue 
lavada, lisa, de ia qualidade, sem lesões 
de origem física ou mecânica, não deve 
apresentar rachaduras ou cortes na casca, 
livre de enfermidades, isenta de partes 
pútridas. Com tamanho uniforme, 
devendo ser graúda. Deverá ser 
apresentada dentro dos padrões de 
exigências da ANVISA. Entregar em sacos 
de até 50 Kg. 

KG 2.160 2,90 6.264,00 

15 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO (PACOTE COM 
250G) - Deverá ser apresentado em 
embalagem plástica aluminizada, 
hermeticamente fechada por 
termossoldagem na vertical e na 
horizontal com peso líquido de 250 
gramas. Deverá constar impresso na 
embalagem, de forma legível, os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade mínimo de 12 meses, a partir da 
data de fabricação. Deverá apresentar o 
selo de pureza ABIC. Entregar em fardo 
de polietileno transparente ou caixa de 
papelão ondulada, contendo 05 a 10 Kg 
de peso líquido, fechado com fita adesiva 

KG 40 10,29 411,60 

36 

MAÇÃ MEDIA DE ia QUALIDADE - 
Deverão ser apresentados dentro dos 
padrões de exigências da ANVISA. 
Entregar em caixa de papelão, com abas 
superiores e inferiores lacradas com fita 
adesiva plastificada, contendo de 10 a 30 
Kg. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA A . 

KG 5.840 4,40 25.696,00 

36.304,00 

Sequenciando, foi franqueada a palavra à nutricion 
acordo com os participantes, definiu o prazo final pa 

Município, que em comum 
das amostras para o dia 
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ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 



FRANCISCO SIS CRUZ 

LUIZ 
de apoio 

ACHADO 

4-0452 

ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

23/01/2018, até as 12 (doze) horas e 30 (trinta) minutos. Também explicou que 
mediante a coleta das amostras expedirá laudo de avaliação, e que em seguida 
comunicará ao pregoeiro quanto ao resultado obtido. 
O pregoeiro então informou que quando estiver com o resultado das análises em mãos, 
que cientificará a todos os participantes, convocando-os para dar continuidade aos 

trabalhos. 
Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro deu por encerrados os trabalhos da reunião, 
lavrando-se a presente ata, a qual vai assinada pelo Pregoeiro, pela Nutricionista, Equipe 
de Apoio e licitantes participantes. 

LA ISSA SIMOES N PEÏ'M 
ín.l..tgto 

Nutricionista do Município 
CRN no 5/4286 

Licitantes: 

GAMA GÍSTICA"---DE) ALIMENTOS LTDA, com CNPJ 

03.38 .2941,0001-83, representada pelo Se hor José Claudino da Silva Santana, 

portador do .G. 620.571-2 SSP/SE 

CNPJ 28.922.056/0001-12, 
rtador do R.G. no 579.024 SSP/SE 

COMERCIAL JACA 
representada pelo S 

--1-09C-Ca47 
DIANJU DISTRIuu DORA ATACADISTA EIRELI, com CNPJ 07.226.206/0001-83, 
representada pelo Senhor José Carlos dos Santos Rosa, portador do R.G. 1.243.300 

SSP/SE 
C 

DE ALIME-N-T-0 LTDA - EPP, com CNP) 

07.226.206/0001-83, representada pelo Senhor Jadiel Barreto Santos, portador do 

R.G. 1.432.418 SSP/SE 

DISTII8UWOR
Àô 

A FflRR A ILV - ME, com CNPJ 17.140.964/0001-83, 
repr endda pelo Senhor Adri no ddrga tos Silva, portador do R.G. 1.349.998 SSP/SE 
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