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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Coordenadoria de 

Licitação e  

Contratos 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  

Nº 012/2021/SRP 

 

Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

012/2021/SRP, de acordo com o Art. 3º, Inciso IV, combinado com o Art. 4º, Inciso XX, da Lei 

Federal nº 10.520/2002 e suas alterações posteriores a Pregoeira, Sra. LILLIAN WITTE NOGUEIRA 

DE OLIVEIRA, ADJUDICA ao licitante vencedor do respectivo lote, conforme indicados abaixo: 

 

          _________________________________________________________________________ 

 

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO 

Adjudicado em favor das empresas abaixo identificadas, vencedora dos, no valor global de 

R$ 242.560,50 (duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta 

centavos), conforme últimos preços consignados nas Propostas Readequadas abaixo 

demonstradas: 

EMPRESA: L. COSTA G RAMOS LTDA 

CNPJ: 33.724.724/0001-37 

ENDEREÇO: RUA 03, QUADRA 003, LOTE 011, RESIDENCIAL SALLES JARDINS – CASTANHAL - PA, 

CEP: 68741515 

RESPONSÁVEL: LUANA PRISCILA DE SOUZA COSTA   

E-MAIL: castanheiradistribuidora01@gmail.com  

FONE: (91) 98384-8845  

Item Descrição 
Unid. 

Medida 
Quant.  Marca V. Unitário V. Total 

1 

Fubá de milho, 

Produto obtido da 

moagem do grão de 

milho são, limpo, 

isento de matéria 

terrosa e parasita. 

Não podendo 

apresentar umidade, 

fermentação ou 

ranço. 

Acondicionado em 

embalagem de 

polietileno atóxico, 

contendo 01 kg, com 

identificação na 

embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, 

valor nutricional, 

peso, fornecedor, 

Kg 750 Mariza R$ 5,57 R$ 4.177,50 
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data de fabricação e 

validade. Isento de 

sujidades, parasitas, 

larvas e material 

estranho. Validade 

mínima de 06 (seis) 

meses a contar da 

data de entrega. 

2 

Milho verde em 

conserva, Produto a 

base de: milho /água 

/ sal Sem 

conservantes, 

acondicionado em 

embalagem 

contendo 200 gramas 

ou 2 kg (peso líquido), 

não apresentando 

ferrugem, 

amassamento, 

vazamento e 

abaulamento, com 

identificação na 

embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, 

valor nutricional, 

peso, fornecedor, 

data de fabricação e 

validade. Isento de 

material estranho. 

Validade mínima de 

06 (seis) meses a 

contar da data de 

entrega. 

Kg 400 Quero R$ 21,00 R$ 8.400,00 

3 

Ervilha verde em 

conserva , Produto a 

base de: milho /água 

/ sal Sem 

conservantes, 

acondicionado em 

embalagem 

contendo 200 gramas 

ou 2 kg (peso líquido), 

não apresentando 

ferrugem, 

amassamento, 

vazamento e 

abaulamento, com 

Kg 250 Quero R$ 16,06 R$ 4.015,00 
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identificação na 

embalagem (rótulo) 

dos ingredientes, 

valor nutricional, 

peso, fornecedor, 

data de fabricação e 

validade. Isento de 

material estranho. 

Validade mínima de 

06 (seis) meses a 

contar da data de 

entrega.  

4 

Carne Bovina Moída 

congelada, Produto 

proveniente de 

animais, sadios, 

abatidos sob 

inspeção veterinária, 

devendo apresentar 

coloração vermelho-

vivo, odor 

característico e 

aspecto próprio não 

amolecido e nem 

pegajosa. Deverá 

apresentar a 

eliminação dos 

excessos de gordura, 

cartilagem e 

aponevroses, com no 

máximo 10% de 

gordura, coloração 

arroxeada, 

acinzentada e 

esverdeada, odor 

forte e desagradável, 

parasitas, sujidades, 

larvas e qualquer 

substância 

contaminante. 

Embalagem primária: 

saco plástico 

resistente, 

acondicionado em 

embalagem de 

polietileno atóxica, 

transparente e 

resistente, a vácuo, 

peso líquido de 1 kg 

Kg  2100 
Vale 

Alimentos 
24,26 R$ 50.946,00 
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ou 2 kg, contendo na 

embalagem a 

identificação do 

produto, peso, marca 

do fabricante, prazo 

de validade, 

carimbos oficiais e 

selo de inspeção do 

órgão competente e 

data de embalagem. 

Validade mínima de 

06 (seis) meses, a 

contar da data de 

entrega.  

6 

Peito de Frango sem 

osso congelado, 

Produto  limpo,  

magro,  não  

temperado,  

congelado, 

proveniente de aves 

sadias, abatidas sob 

inspeção veterinária, 

apresentando cor e 

odor característicos. 

Isento de: vestígio de 

descongelamento, 

cor esverdeada, odor 

forte e desagradável, 

parasitas, sujidades, 

larvas e qualquer 

substância 

contaminante. 

Acondicionado em 

embalagem de 

polietileno atóxica, 

resistente, peso 

líquido de 1 kg, 

contendo na 

embalagem a 

identificação do 

produto, peso, marca 

do fabricante, prazo 

de validade, 

carimbos oficiais e 

selo de inspeção do 

órgão competente e 

data de embalagem. 

Validade mínima de 

Kg 3000 Americano R$ 19,19 R$ 57.570,00 
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06 (seis) meses, a 

contar da data de 

entrega. 

7 

Carne Bovina Tipo 

chã congelada, 

Produto proveniente 

de animais, sadios, 

abatidos sob 

inspeção veterinária, 

devendo apresentar 

coloração vermelho-

vivo, odor 

característico e 

aspecto próprio não 

amolecido e nem 

pegajosa. Deverá 

apresentar a 

eliminação dos 

excessos de gordura, 

cartilagem e 

aponevroses, com no 

máximo 10% de 

gordura, coloração 

arroxeada, 

acinzentada e 

esverdeada, odor 

forte e desagradável, 

parasitas, sujidades, 

larvas e qualquer 

substância 

contaminante. 

Embalagem primária: 

saco plástico 

resistente, 

acondicionado em 

embalagem de 

polietileno atóxica, 

transparente e 

resistente, a vácuo, 

peso líquido de 1 kg 

ou 2 kg, contendo na 

embalagem a 

identificação do 

produto, peso, marca 

do fabricante, prazo 

de validade, 

carimbos oficiais e 

selo de inspeção do 

Kg  2100 Mafrinorte R$ 42,48 R$ 89.208,00 
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órgão competente e 

data de embalagem. 

Validade mínima de 

06 (seis) meses, a 

contar da data de 

entrega.  

8 

Coxa e sobrecoxa de 

frango com osso , 

congelada, in natura. 

A ave deve ter 

contornos definidos, 

firmes e sem 

manchas, pele 

aderente. Com 

aspecto, cor e cheiro 

característicos. Não 

deve apresentar 

sujidades, penas e 

carcaça. Livre de 

parasitas, micróbios e 

qualquer substância 

nociva. Embalagem: 

deve estar intacta, 

polietileno, 

transparente, atóxica, 

contendo 01 kg. Na 

embalagem deve 

conter as seguintes 

informações: 

identificação da 

empresa, peso, data 

de processamento e 

data de validade, 

identificação do tipo 

de carne, carimbo de 

inspeção estadual ou 

federal. Prazo de 

validade mínimo 06 

meses a contar a 

partir da data de 

entrega. Apresentar 

em anexo a 

proposta, 

documentos que 

comprovem a 

inspeção sanitária 

dos produtos 

fornecidos de acordo 

com a legislação 

Kg  2300 Americano 12,28 R$ 28.244,00 
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vigente.  

    VALOR TOTAL  

 R$                         

242.560,50  

 

 

 

 

 

Magalhães Barata/PA, 20 de Setembro de 2021.            

  

 

 

 

LILLIAN WITTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA  

Coordenadoria de Licitações e Contratos Administrativo 

Pregoeira 


		2021-09-20T09:41:06-0300
	LILLIAN WITTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA:03238286200




