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PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO 003/2022 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

LICITANET 
le:.TACCH5 

0(a) PREGOEIRA do(a) MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 
03/2022 referente à Licitação para a contratação de empresa (s) objetivando o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios em atendimento a demanda da MERENDA ESCOLAR 

no ano letivo de 2022 para a REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE, conforme neste edital., que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do 

Decreto n° 10.024/2019. o objeto do certame a(s) empresa(s): 

Fornecedor: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 

Unitário Total Unitário Total Econ. 

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo Adjudicado Adjudicado Orçado Orçado % Econ. R$ 

• 

1 

4 

5 

7 

14 

744.00 KG AÇÚCAR - CRISTAL, sacarose de cana PINHEIRO PINHEIRO RS 3,45 RS 2.566,80 RS 4,44 RS 3.303,36 22,30% RS 0.99 

obtido da cana de açúcar, tipo refinado. 

com aspecto, cor e cheiro próprios, 
sabor doce, isento de sujidades, 

parasitas, materiais terrosos e detritos 
animais ou vegetais, acondicionado em 
embalagem primária saco plástico 

atóxico transparente (emb. 1 kg), com 
respectiva informação nutricional, data 

de fabncação/validadeAote- embalagem 
secundáda, plástico resistente. Na 

entrega não poderá ter transcorrido 
mais de 2/3 do prazo de validade do 
produto. 

558.00 KG ARROZ - BRANCO, polido, tipo 1, DALON DALON RS 2,95 RS 1.646,10 RS 5,13 RS 2.862,54 42.50% RS 2 18 

classe longo fino, constituídos de grãos 

inteiros, isento de sujidade e materiais 
estranhos, acondicionado em 

embalagem primária saco plástico 
atóxico transparente (emb. 1kg), com 
respectiva informação nutricional, data 

de fabricação/validade/lote- embalagem 
secundána plástico resistente. O 

produto deverá ter registro no ministério 
da agricultura e/ou ministério da saúde. 

1.977.00 KG ARROZ - PARBOILIZADO, polido, tipo DALON DALON R$ 2,85 RS 5.634,45 RS 5,00 RS 9.885,00 43.00% RS 2,15 

1, classe longo fino, constituídos de 

grãos inteiros, isento de sujidade e 
matenais estranhos, acondicionado em 

embalagem primária saco plástico 
atóxico transparente (emb. 1kg), com 
respectiva informação nutricional. data 

de fabricação/validade/lote- embalagem 
secundária plástico resistente. O 

produto deverá ter registro no ministério 
da agricultura e/ou ministério da saúde. 

144.00 PCT BISCOITO - TIPO MAISENA, elaborado FABISE FABISE RS 3,45 RS 496,80 RS 6,42 RS 924.48 46,26% RS 2.97 

com composição básica farinha de trigo 

enriquecido com ferro e ácido fólico. 
gordura vegetal, sal, açúcar, outras 

substâncias permitidas, acondicionado 
em embalagem primária em plástico 
atóxico transparente tipo 3 em 1. 

Embalagem secundária: pacote de 
400g com respectiva informação 

nutricional, data de 
fabricação/validade/lote e embalagem 

terdária caixa de papel resistente. 
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de características 

organolépticas anormais. 

926.00 KG FEIJÃO - : feijão classe carioca, novo, ITA DA SERRA ITA DA SERRA 
tipo 1, grupo 1, não torrado. Não poderá 

apresentar grãos disformes e ou 
torrados, coloração dos grãos com 

nuances diferentes (grãos partidos ou 
pedras), bolor, mofo, caruncho. 
rendimento inadequado. Embalagem. 

intacta, acondicionadas em pacotes de 
polietileno transparente contendo 1Kg 

de peso liquido. Fabricação' máximo de 

30 dias. Validade: minimo de 6 meses 

R56,05 RS 5.602,30 RS 8.82 R58.167,32 31,41% RS 2 77 



Unitário Total Unitário Total Econ. 
Item Quant. Un Descrição Marca Modelo Adjudicado Adjudicado Orçado Orçado % Econ. R$ 

15 4'098'00 PCT FLOCOS DE MILHO - tipo flocão. MARATA MARATA RS 1,45 R$ 5.942,10 RS 1.75 RS 7.171,50 17,14% RS 0.30 
acondicionada em embalagem plástica 

transparente resistente original do 
fabricante em pacotes com 500g. isenta 

de maténa terrosa, livre de umidade e 
fragmentos estranhos. Informações 
nutricionais na embalagem. Prazo de 

validade mínima de 06 meses a 01 ano. 
com registro no ministério da agricultura 

- sif e/ou ministério da saúde. 

17 678.00 GARRAFA LEITE DE COCO - integral. tradicional, GRANV1LLE GRANVILLE 
composto de coco, água, 

conservadores, acidulante, espessante 
e outras substâncias permitidas. 

Embalagem primária: frasco de plástico 
pet hermeticamente fechado (500 m1). 
Com validade mínima de 10 meses. 

RS 2,15 RS 1.457,70 R$ 7,98 RS 5.410,44 73.06% RS 583 

18 3.234.00 PCT LEITE EM PÓ - integral e instantâneo. LASERENISSIMA LASERENISSIMA RS 5.45 R$ 17.625.30 R$6.51 RS 16.28% RS 1.06 
embalagem plástica resistente, própria 21.053,34 

do fabricante, tipo almofada de alumínio 
pacote com 2009. Informação 

nutricional por porção de 26g do 
produto. 131 kcal. 10.0 g de 
carboidrato. 7.0 g de proteína e 7,0 g de 

gorduras totais, com adição de vitamina 
a e d. Com prazo de validade mínima 

de 06 meses a 01 ano, registro no 

• 

ministério da agricultura - sif e dados do 

fabricante. 

21 

22 

23 

176.00 UND MARGARINA COM SAL - DELICIA DELICIA RS 6,40 R$1.126,40 RS 6,74 RS 1.186.24 5,04% RS 0.34 

acondicionada em embalagem original 

do fabncante com 500g. Informações 
nutricionais no rótulo do produto. Prazo 

de validade mínima de 06 meses a 01 
ano. com registro no ministério da 
agricultura - sif e/ou ministério da 

saúde. 

136.00 PCT MILHO DE PIPOCA - tipo 1. com TIO LUIZ TIO LUIZ R$ 2,90 RS 394,40 RS 5,10 RS 693,60 43,14% RS 2.20 

ausência de umidade, isento de 

sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionado em embalagem 

primárias plástico atóxico transparente 
(emb. 50091 com respectiva informação 
nutnci onal, data de 

fabricação/validade/lote. 

449.00 UND ÓLEO - vegetal de soja, comestível, SOVA SOVA RS 8,50 RS 3.816,50 RS 10,01 RS 4.494,49 15,08% RS 1.51 

sem colesterol, de 1' qualidade, fluido, 

isento de ranço, puro, produto sem 
substâncias tóxicas ou estranhas macro 

e microscopicamente visíveis. 
Acondicionado em embalagem pnmána 
pet (900m1) com respectiva informação 

nutncional, data de fabncação, data de 
validade, lote, e embalagem secundária 

em caixa de papelão resistente, 
adequado para condições previstas de 

arrnazenamento e que confira proteção. 

26 7
'
104

'
00 LATA SARDINHA ENLATADA - Sardinha em SAVEIRO SAVEIRO R53.60 RS 25.574,40 RS 4.70 33.388,R80S 23.40% RS 1.10 

conserva; elaborado com peixe 

descabeçado, eviscerado e submetido 
a esterilizacao comercial, inteiro e com 

espinha, com aparéncia. cor. odor, 
sabor e textura próprios; embalagem 
isenta de ferrugem, estufamento, 

vazamento, amassamento, perfurações 
ou outras alterações, embalagem 

primária' lata metálica com verniz 
sanitário, hermeticamente fechada e 

perfeitamente recravada: com validade 
minima de 38 meses. 

27 242.00 UND VINAGRE - fermentado acético de CARICIA CARICIA RS 1,10 RS 266,20 R$4,88 RS 1.180,96 77.46% RS 3,78 

álcool, acidez 4%. Embalagem. Deve 

estar intacta, acondicionada em 
garrafas plásticas resistentes, contendo 

500 ml. A rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes informações' 
nome e/ou marca, ingredientes, data de 

validade, lote e informações 
nutncionais. Fabricação: máximo até 30 

dias. Validade: mínimo de 8 meses. 



Subtotal Subtotal 27,65% 27.572,62 
Adjudicado: Orçado: 

R$ R$ 
72.149,45 99.722,07 

Fornecedor: LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 

Item Quant. Un Descrição 

3 

9 

10 

12 

13 

16 

24 

Unitário Total Unitário Econ. 

Marca Modelo Adjudicado Adjudicado Orçado Total Orçado % Econ. R$ 

33.00 CX AMIDO DE MILHO - produto amiláceo. extraido APTI APTI RS 6,00 RS 198.00 RS 7.05 RS 232.65 14.89'a RS 1.05 
do milho, fabricado a partir de matérias primas 

sãs e limpas, isento de matéria terrosa e 
parasitas. não podendo apresentar-se úmido. 

fermentado ou rançoso. Aspecto: pó fino; cor 
branca: odor e sabor própno. Embalagem caixa 
com peso liquido de 5009. 

2.159.00 KG CARNE BOVINA - TIPO COLCHÃO MOLE. sem FRIBOI FRIBOI 
osso, limpa, congelada (á -18°c) e embalada em 

sacos plásticos de polietileno apropnado, 
contendo no máximo 10 kg de came/ embalagem. 

O produto deverá ter registro no ministério da 
agricultura e/ou da saúde, contendo identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de 

validade, marcas e carimbos oficiais de acordo 
com as normas do ministério da agricultura, da 

dipoa e da anvisa. Prazo de validade de 48 horas 
sob refrigeração e congelamento de 1 ano. 

2.542,00 PCT CARNE BOVINA TIPO MOÍDA - molda, magra, FORTBOI FORTBOI 
de 1' qualidade, congelada. aspecto próprio, não 

amolecida, não pegajosa, cor própna sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio. 

com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
Deve conter no máximo 10% de gordura, isenta 
de cartilagens e de ossos e conter no máximo de 

3% de aponeuroses, com registro no sif ou sisp. 
Acondicionada em saco plástico de polietileno 

apropriado, de acordo com as normas do 
ministéno da agricultura, em pacotes de 5009 

com prazo de validade de 48 horas sob 
refrigeração, e congelamento de 1 (um) ano. 

RS 33.49 RS 72.304,91 RS 34,00 RS 73.406,00 1,50% RS 051 

RS 6,24 RS 15.862,08 RS 32,44 RS 82.462,48 80,76% RS 26.20 

674.00 PCT COLORÍFICO - em pó fino, homogéneo, CORINGA CORINGA RS 0,75 RS 505,50 RS 3,37 RS 2.271,38 77,74% RS 2.62 

elaborado a partir de urucum, fubá e óleos 

vegetais sem sal, com aspecto cor. cheiro e 
sabor próprios, isento de materiais estranhos, 

acondicionado em embalagem primária plástico 
transparente atóxico, resistente e hermeticamente 
vedado. (pacote de 100g), com respectiva 

informação nutricional, data de 
fabncação/validade/lote e embalagem secundária 

plástico resistente. 

320.00 PCT CONDIMENTO MISTO - em pó fino, homogêneo, DONA DONA 
elaborado a partir de pimenta-do-reino e cominho. CLARA CLARA 

sem sal, com aspecto cor, cheiro e sabor própnos, 
isento de matenais estranhos. acondicionado em 

embalagem primária plástico transparente 
atóxico, resistente e hermeticamente vedado, 
(pacote de 100g). com respectiva informação 

nutricional, data de fabricação/validade/lote e 
embalagem secundária plástico resistente. 

2.817,00 KG PEITO DE FRANGO - sem osso, congelado. sem COPACOL COPACOL 
tempero. Deve ter contornos definidos, firmes e 

sem manchas, peça lisa e coloração clara. 
aderente e sem odores. Embalagem: pnmána 

deve estar intacta, acondicionada em sacos de 
polietileno resistente ou bandejas de isopor 
revestidas de polietileno, com até 1 kg. No rótulo 

deve constar peso, data de processamento, 
procedência. prazo de validade e certificado SIF 

ou SIE. Com validade minima de 10 meses. 

RS 1,25 RS 400,00 R$ 2,07 RS 662,40 39,61% RS 0.82 

RS 11.90 RS 33.522,30 RS 16,00 RS 45.072.00 25,63% RS 4 10 

1.441,00 PCT PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - obtida da SORA SORA RS 5,10 R$ 7.349,10 RS 5,74 RS 8.271,34 11,15% RS 0.64 

extrusão da farinha desengordurada de soja. 

contendo no mínimo 50% de proteina em base 
seca. em grânulos, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprios, isenta de sujidades e outros 
materiais estranhos, embalagem primária: saco 
plástico transparente, atóxico, com validade 

minima de 08 meses na data da entrega. 



- Item Quant. Un Descrição 

Unitário Total Unitário Econ. 

Marca Modelo Adjudicado Adjudicado Orçado Total Orçado °A Econ. R$ 

25 

• 

378.00 KG SAL - refinado iodado. Características. não deve NOTA 10 NOTA 10 RS 0,99 RS 374,22 RS 1.55 RS 585,90 36,13% RS O 5,5 
apresentar sujidade, umidade, misturas 

inadequadas ao produto. Embalagem: intacta, 
acondicionadas em pacotes de polietileno 

transparente contendo 1Kg de peso liquido. 
Fabricação: máximo até 30 dias. Validade: 
minimo de 11 meses. 

TOTAL GERAL DO PROCESSO 

Total Adjudicado 

R$ 202.665,56 

Total Orçado 

RS 312.686.22 

Malhador - Sergipe 

MARIA SILVANIA 

Subtotal Subtotal 38,71% 82.448,04 

Adjudicado: Orçado: 
R$ R$ 

130.516,11 212.964,15 

vereiro de 2022 

NA FONTES 
G EIRA 

Economia Vo Economia R$ 

35.19% 110.020.66 


