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      RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 9/1102001-2022-PP-CMCP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1002001/2022-CPL-CMCP 

 

 

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade cometente, em 

conformidade, com o art. 4º, inciso XXII, a autoridade superior, Sr. BRUNO PASTANA FEIO, 

Homologa o PREGÃO PRESENCIAL 9/1102001-2022-PP-CMCP, cujo OBJETO: AQUISIÇÃO 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, conforme especificações 

constantes no Termo de Referência, HOMOLOGADO para a empresa AG AZEVEDO DE 

ARAÚJO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EPP, CNPJ: 18.558.006/0001-44 conforme 

indicado no quadro abaixo: 

 

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO 

 

                                                                           
Situação: HOMOLOGADO 24/05/2022.                    

               

Nº ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE  R$ UNIT  

1 

Açúcar Triturado - Contendo sacarose de cana de açúcar, 

livre de fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas e 

detritos animais e vegetais. 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.  

Kg 480 R$4,30 

2 

ARROZ PARBOLIZADO -  tipo 1, longo, constituídos de grãos 

inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de 

sujidades e materiais estranhos, embalagem de 01 kg em 

sacos plásticos, atóxicos, limpos não violados, resistentes que 

garantam a integridade do produto até o momento do 

consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação nutricional, número 

do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir 

da data de entrega na unidade requisitante 

Kg 260 R$4,45 

3 Batata in natura - de primeira, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
Kg 40 R$6,40 
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transporte e a conservação em condições adequadas para o 

consumo. 

4 

Carne bovina, Carne bovina, de primeira (paulista, coxão mole 

ou patim) em perfeito estado de conservação, apresentação, 

integridade e consumo, livres de impurezas que a torne 

imprópria ao consumo. 

Kg 150 R$29,50 

5 

Cebola in natura - de primeira, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas para o 

consumo. 

Kg 40 R$5,30 

6 

Cenoura In natura - de primeira, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas para o 

consumo. 

Kg 40 R$8,10 

7 

Charque bovino - carne de charque tipo dianteira de 1°, 

pacote de 01 kilo, embalado à vácuo com validade, ponta de 

agulha, não deve apresentar odor de ranço, nem depósitos de 

líquido na embalagem primária, devendo se apresentar em 

perfeito estado de conservação. Aspecto: bloco de 

consistência firme, Cor: característica, Cheiro: característico, 

Sabor: característico. Ausência de sujidades, parasitos e 

larvas. O produto deverá ser embalado a vácuo, a embalagem 

do produto deverá constar principalmente, de forma clara, as 

seguintes informações: Identificação do produto, inclusive a 

marca; Nome e endereço do fabricante; Lista de ingredientes; 

Conteúdos líquidos; Data de fabricação;Data de validade ou 

prazo máximo para consumo; Número do lote 

Kg 96 R$29,50 

8 
Colorau em pó - com identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Kg 50 R$12,06 

9 

Farinha mandioca p/ Farofa -  tipo I, embalagem 

transparente de 1,0 Kg contendo as especificações do produto, 

marca do produto, data de fabricação e prazo de validade. 

Kg 100 R$5,50 

10 

Farinha de mandioca tipo 1 - classe branca, grupo seca, 

subgrupo fina, obtido das raizes de mandioca sadias, 

devidamente, acondicionada em embalagem polietileno 

atóxico transparente. Isento de sujeiras, parasitas, larvas e 

material estranho, não podendo apresentar-se úmida, 

fermentada ou rançosa. 

Kg 100 R$4,20 



 

ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

CNPJ 14.145.817/0001-62 - Palácio Antônio Ribeiro da Silva 
 

 

11 

Leite em pó integral, embalagem 200 gramas, embalagem 

plástica contendo a identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e data de fabricação. 

Pct 500 R$4,34 

12 

Macarrão espaguete 500g - Macarrão tipo espaguete, a base 

de farinha de trigo comum, embalagem com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

Pct 150 R$3,50 

13 

Massa p/ sopa 500g -  a base de farinha de trigo comum, 

embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade e peso liquido. 

Pote 96 R$4,30 

14 

Óleo de Soja, contendo no mínimo 900 ml, com identificação 

do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade. 

Unid. 80 R$8,50 

15 Pão tipo francês 50g  Kg 500 R$11,00 

16 

Sal refinado, iodado, para consumo doméstico, embalagem 

de l Kg com identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade e peso líquido. 

Kg 24 R$1,10 

17 

Vinagre de alcóol, contendo no mínimo 900 ml, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Garrf 48 R$2,90 

18 

Café Moído embalado a vácuo 250g - de primeira qualidade, 

contendo data de fabricação e prazo de validade, com selo de 

pureza da Associação Brasileira da Industria do Café – ABIC.  

Pct 450 R$7,00 

19 

ACHOCOLATADO EM PÓ -  solúvel, preparado com 

ingredientes sãos e limpo, sem farinha em sua formulação, 

com sabor, cor e odor característicos, contendo 400 gr, 

acondicionado em embalagem de polietileno atóxico ou 

embalagem aluminizada, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e 

larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data 

de entrega 

Pct 180 R$4,18 

20 

Margarina comum 500g - Margarina vegetal, lipídio 65%, com 

sal, embalagem de 500 gramas, contendo a identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade. 

Pote 50 R$6,50 
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21 
Ovo - Ovos brancos, frescos e grandes, identificação da marca 

do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Unid 800 R$0,60 

22 

Mortadela comum - mortadela - constituída da mistura de 

carnes bovina e suinã misturadas e trituradas, composta de 

condimentos e outras substancias alimentares, apresentando 

no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade, 

de primeira qualidade, isento de sujidades e outras 

substancias estranhas a sua composição, acondicionado em 

saco plástico, atóxico. 

Kg 60 R$9,83 

23 

Queijo regional - Embalagem com no mínimo 01 kilo, com 

dados de identificação, data de fabricação e de validade, peso 

liquido e registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. 

Kg 60 R$27,20 

24 

Presunto - Presunto cozido sem gordura fatiado. Embalagem 

com dados de identificação do produto, marca do fabricante, 

lote, validade, peso liquido, e registro no Ministério da Saúde 

e/ou Agricultura 

Kg 60 R$22,00 

25 

Pão de Forma - de primeira qualidade, isentas de matéria 

terrosa e parasitas e em 

perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão 

queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, 

presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e 

de corantes de qualquer natureza em sua confecção. 

Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e 

atóxico Contendo na embalagem a identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, 

peso líquido. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar no 

ato da entrega 

Pct 100 R$6,30 

26 
Flocão de milho 500g - com identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade e peso líquido.  
Ptc 400 R$2,20 

27 

Refrigerante 2 Litros (Peti) - sabores diversos, armazenados 

em garrafas resistentes, pacote com 6 garrafas de 2 litros cada, 

marca do fabricante, data de fabricação de prazo de validade. 

Gf 1.500 R$5,10 

28 

Polpa de frutas sabor ACEROLA - embalagem plástica de 1 

kg, em perfeito estado de conservação em condições 

adequadas para o consumo, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Kg 100 R$7,00 
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29 

Polpa de frutas sabor CUPUAÇU - embalagem plástica de 1 

kg, em perfeito estado de conservação em condições 

adequadas para o consumo, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Kg 100 R$10,00 

30 

Polpa de frutas sabor MARACUJA - embalagem plástica de 

1 kg, em perfeito estado de conservação em condições 

adequadas para o consumo, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Kg 100 R$11,00 

31 

Biscoito água e Sal 400 G - pacote com 400 g, embalagem 

de plástico com identificação do produto, marca do fabricante 

e prazo de validade. 

Pct 300 R$3,75 

32 

Biscoito doce 400 G - Tipo Maria, pacote com 400 g, 

embalagem de plástico com identificação do produto, marca do 

fabricante e prazo de validade. 

Pct 300 R$5,00 

33 Alho in natura Kg 60 R$15,50 

34 

AGUA MINERAL 300ml -  de fonte natural hipotermal, potável, 

adicionada de sais, não gasosa, garrafas de polipropileno 300 

ml, com lacre de Segurança, personalizado pelo fabricante, 

sem avarias. Pacote com 12 unidades 

Pcte 4.000 R$15,40 

35 

Água MINERAL 500ml - de fonte natural hipotermal, potável, 

adicionada de sais, não gasosa, garrafas de polipropileno 500 

ml, com lacre de Segurança, personalizado pelo fabricante, 

sem avarias. Pacote com 12 unidades 

Gf 4.000 R$1,80 

36 

Água Mineral 20 litros - de fonte natural, adicionada de sais, 

sem gás, em garrafões com capacidade de 20 litros, 

retornáveis, válidos, com protetor na parte superior, com lacre 

de segurança e sem avarias. Aplicação: bebedouro térmico de 

coluna. 

Gl 300 R$8,00 

37 

Creme de Leite tradicional, contendo no mínimo 200g, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Cx 140 R$2,40 

38 

Leite Condensado, tradicional contento no mínimo 395g, com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Cx 140 R$4,00 

39 

Leite de coco, contendo no mínimo 200 ml, com identificação 

do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade. 

Gf 70 R$2,65 
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40 

Queijo Mussarela fatiado - Queijo mussarela, fatiado. produto 

produzido a partir de leite de vaca. Embalagem com dados de 

identificação, data de fabricação e de validade, peso liquido e 

registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura 

Kg 60 R$31,70 

 

                                                 

VALOR GLOBAL: R$120.244,10 (Cento e Vinte Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e 

Dez 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. 

 

 

Concórdia do Pará, 24 de Maio de 2022. 

 

 

 

 

BRUNO PASTANA FEIO 

PRESIDENTE CMCP 
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