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TERÇA-FEIRA 

20 DE ABRIL DE 2021 

ANO V – EDIÇÃO N° 70 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

A Pregoeira Oficial do Município de Nazaré, Srª. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas , nomeada através do Decreto nº 129 de 
17 de Março de 2021, publicado em 18/03/2021, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 4º, XXI, da Lei 

nº 10.520/2002, resolve ADJUDICAR o objeto da licitação na modalidade Pregão eletrônico nº 010/2021, para Aquisição 

parcelada, futura e eventual de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos matriculados no Ensino Fundamental 

(anos iniciais e anos finais), Educação de Jovens e Adultos, Educação Integral/ Atividade Complementar no Contra 

Turno/Novo Mais Educação, Creches, Pré escola do município de Nazaré, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 
10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93. Empresas vencedoras: AIACK DOS SANTOS LOPES, com sede na 

Rua Silvio Eiraldo Silva, Nº 232, Palmeira, Município Jaguaquara, Estado Bahia, totalizando: R$ 323.040,00 (trezentos e 

vinte e três mil e quarenta reais); 2W COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 34.411.587/0001-43, 

LOCALIZADO A RUA PEDRO SESSENTA, 180, JOAQUIM ROMÃO – JEQUIÉ BAHIA, totalizando R$ 221.920,00 (duzentos e 

vinte e um mil novecentos e vinte reais); Augusto Cesar Mota Farias ME, CNPJ:13.434.928/0001-26, Localizada a rua barão 
homem de Melo, 44, centro, Nazaré – BA , totalizando R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais); PANIFICADORA 

LACKPAM LTDA  inscrito no CNPJ 42.306.340/0001-95 Localizado a RUA AMÉRICO FARIAS, 11- CAMAMU- NAZARE – 

BAHIA, totalizando R$ 320.320,00 (trezentos e vinte mil trezentos e vinte reais). Submeta-se o presente processo licitatório a 

Exma. Prefeita Municipal para que, estando de acordo, proceda a devida homologação. 
 

Publique-se e cumpra-se. 

Nazaré, 12 de Abril de 2021. 

Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas 

Pregoeira 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 461/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 
 

OBJETO: Aquisição parcelada, futura e eventual de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos matriculados no 

Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais), Educação de Jovens e Adultos, Educação Integral/ Atividade Complementar 
no Contra Turno/Novo Mais Educação, Creches, Pré escola do município de Nazaré, na modalidade Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos, e mediante condições estabelecidas na Lei 

Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

HOMOLOGAÇÃO 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 4º, XXII, da Lei nº 
10.520/2002, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo 

em epígrafe correspondente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou 

judicial quanto à regularidade do processo, resolve HOMOLOGA o resultado da presente licitação e ratifica a ADJUDICAÇÃO 

realizada pela Pregoeira Oficial do Município, nos termos da Ata lavrada em sessão pública no dia 20/04/2021, do Lote a 

seguir enumerado, realizada pela Pregoeira e Equipe Técnica do Pregão, para a empresa: 

 
PANIFICADORA LACKPAM LTDA  inscrito no CNPJ 42.306.340/0001-95 Localizado a RUA AMÉRICO FARIAS, 11- 

CAMAMU- NAZARE – BAHIA, representada por Sr. Ivan Santos de Souza RG: 05.831.563-20 SSP- BA, para os seguintes 

Itens: 
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TERÇA-FEIRA 

20 DE ABRIL DE 2021 

ANO V – EDIÇÃO N° 70 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
 Valor UNIT 

(R$)  

Valor Total 

R$  
Marca 

2 

ARROZ, parabolizado, classe longo 

fino, tipo 1. Embalagem contendo 1 

kg As seguintes informações deverão 

ser impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem em que o 

produto está acondicionado: nome 
e/ou CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereço, peso, 

composição, data de fabricação ou 

lote, data de validade, normas 

vigentes e registros nos órgãos 
competentes. Na data da entrega, o 

prazo de validade indicado para o 

produto, não deverá ter sido 

ultrapassado na sua metade, 

tomando-se como referência, a data 

de fabricação ou lote, impressa na 
embalagem. 

 UND  32000 R$ 4,10 
R$ 

131.200,00 
CAÇAROLA 

3 

BISCOITO doce tipo maizena, 

embalagem saco de polietileno com 
até 400g. 

 UND  16000 R$ 2,37 
R$ 

37.920,00 
SUPRADELE 

4 

BISCOITO salgado tipo cream 
cracker, com 30 gramas, pacote com 

03 embalagens individuais, 

composto de farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 

gordura vegetal hidrogenada, açúcar 

invertido, sal, fermentos químicos, 
fosfato monocálcico, bicarbonato de 

sódio e amônia. 400gr.  UND  16000 

R$ 2,20 

R$ 

35.200,00 

SUPRADELE 

14 
OLEO DE SOJA 900ml  

 UND  16000 
R$ 7,25 

R$ 
116.000,00 

LISA 

TOTAL R$ 320.320,00 
 

Valor Total R$ 320.320,00 (trezentos e vinte mil trezentos e vinte reais) 

 

Augusto Cesar Mota Farias ME, CNPJ:13.434.928/0001-26, Localizada a rua barão homem de Melo, 44, centro, 

Nazaré – BA  representada por: Augusto Cesar Mota Farias CPF: 007.236.425-40, para os seguintes Itens: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
 Valor 

UNIT (R$)  
 Valor Total (R$)  MARCA 

5 

EXTRATO DE TOMATE: simples 

concentrado preparado com frutos 
maduros, escolhidos, sãos, sem pele, e 

sementes, isento de fermentações, e não 

indicar processamento defeituoso, 

conter adição de açúcar de 1% e 5% de 

cloreto de sódio, isento de sujidades, 

parasitas, larvas e detritos de animais e 
vegetais, embalagem com 350g. 

 UND  16000 R$ 1,40 R$ 22.400,00 BONARE 

TOTAL R$ 22.400,00  
Valor Total R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais) 

 

2W COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 34.411.587/0001-43, LOCALIZADO A RUA PEDRO 

SESSENTA, 180, JOAQUIM ROMÃO – JEQUIÉ BAHIA. CEP. 45.200-540, REPRESENTADO POR: Wali Almeida Midlej Silva, 

CPf 004.988.355-02, RG 04.786.973-92, para os seguintes Itens: 
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TERÇA-FEIRA 

20 DE ABRIL DE 2021 

ANO V – EDIÇÃO N° 70 

ITEM 

DESCRIÇÃO 

UNID QUANT 

 Valor 

UNIT 

(R$)  

VALOR TOTAL 

R$ 

7 

FEIJAO, carioquinha Embalagem contendo 1 

kg, com dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade, de 

acordo com a Resolução 12/78 da Comissão 
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - 

CNNPA. 

 UND  32000 R$ 6,59 R$ 210.880,00 

15 

SAL, refinado, iodado, indicado para consumo 

humano, acondicionado em embalagem 

contendo 1 Kg. As seguintes informacoes 

deverao ser impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem em que o produto 
esta acondicionado: nome ou CNPJ do 

fabricante, marca do produto, endereco, peso, 

composicao, data de fabricacao ou lote, data de 

validade, normas vigentes e registros nos orgaos 

competentes. Na data da entrega, o prazo de 

validade indicado para o produto, nao devera ter 
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se 

como referencia, a data de fabricacao ou lote, 

impressa na embalagem. 

 UND  16000 R$ 0,69 R$ 11.040,00 

TOTAL R$ 221.920,00 

Valor Total R$ 221.920,00 (duzentos e vinte e um mil novecentos e vinte reais) 

 
AIACK DOS SANTOS LOPES, com sede na Rua Silvio Eiraldo Silva, Nº 232, Palmeira, Município Jaguaquara, Estado 

Bahia, representada neste ato por sua representante legal, Sr. Aiack dos Santos Lopes, identidade nº 16.119.455 – 93 

SSP/BA, CPF nº 071.443.115 – 06, CNPJ sob. nº 22.052.064/0001-79, , para os seguintes Itens: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

 Valor 

UNIT 
(R$)  

 Valor Total (R$)  MARCA 

1 

AÇÚCAR, cristalizado, contendo o 

mínimo de 99,3% de sacarose, 

aparência homogênea, livre de 

sujidades, parasitos e larvas, cor 

branca. Embalagem de 01 kg. As 

seguintes informações deverão ser 
impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem em que o 

produto está acondicionado: nome 

e/ou CNPJ do fabricante, marca do 

produto, endereço, peso, composição, 
data de fabricação ou lote, data de 

validade, normas vigentes e registros 

nos órgãos competentes. Na data da 

entrega, o prazo de validade indicado 

para o produto, não deverá ter sido 

ultrapassado na sua metade, 
tomando-se como referência, a data de 

fabricação ou lote, impressa na 

embalagem 

 UND  32000 R$ 2,77 R$ 88.640,00 ITAJÁ 
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5 

CAFE, torrado e moído. Embalagem a 

vácuo de 250 g, de primeira qualidade, 

com selo de pureza da Associação 

Brasileira da Industria do Café - ABIC. 
As seguintes informações deverão ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem em que o 

produto está acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do produto, 

endereço, peso, composição, data de 
fabricação ou lote, data de validade, 

normas vigentes e registros nos órgãos 

competentes. Na data da entrega, o 

prazo de validade indicado para o 

produto, não deverá ter sido 
ultrapassado na sua metade, 

tomando-se como referência, a data de 

fabricação ou lote, impressa na 

embalagem. 

 UND  16000 R$ 3,11 R$ 49.760,00 SAÚDE 

8 

FARINHA DE MILHO, GRÃO 

AMARELO, TIPO FLOCADA, 

APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, 
CARACTERÍSTICA ADICIONAL 

TRANSGÊNICO, INGREDIENTE 

ADICIONAL FORTIFICADA COM 

FERRO E ÁCIDO FÓLICO 

 UND  16000 R$ 1,18 R$ 18.880,00 GAMELEIRA 

10 

LEITE, de vaca, em pó, integral, 

pasteurizado, sem soro e sem amido, 

com no minimo 20% de proteina e 
gordura, acondicionado em 

embalagem contendo 200 g. As 

seguintes informações deverão ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem em que o 

produto está acondicionado: nome ou 
CNPJ do fabricante, marca do produto, 

endereço, peso, composição, data de 

fabricação ou lote, data de validade, 

normas vigentes e registros nos órgãos 

competentes. Na data da entrega, o 

prazo de validade indicado para o 
produto, não deverá ter sido 

ultrapassado na sua metade, 

tomando-se como referência, a data de 

fabricação ou lote, impressa na 

embalagem. 

 UND  16000 R$ 4,60 R$ 73.600,00 CCGL 
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11 

MACARRAO, tipo espaguete, a base de 

farinha, com ovos, mínimo de 58 g de 

carboidratos, 8,0 g de proteína, 230,4 

Kcal/ 960 Kj, com ausência de larvas, 
parasitas ou sujidades, acondicionado 

em embalagem contendo 500 g. As 

seguintes informações deverão ser 

impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem em que o 

produto está acondicionado: nome ou 
CNPJ do fabricante, marca do produto, 

endereço, peso, composição, data de 

fabricação ou lote, data de validade, 

normas vigentes e registros nos órgãos 

competentes. Na data da entrega, o 
prazo de validade indicado para o 

produto, não deverá ter sido 

ultrapassado na sua metade, 

tomando-se como referência, a data de 

fabricação ou lote, impressa na 

embalagem. 

 UND  16000 R$ 1,74 R$ 27.840,00 PERIQUITO 

12 

MACARRAO, tipo parafuso, a base de 
farinha, com ovos, mínimo de 58 g de 

carboidratos, 8,0 g de proteína, 230,4 

Kcal/ 960 Kj, com ausência de larvas, 

parasitas ou sujidades, acondicionado 

em embalagem contendo 500 g. As 

seguintes informações deverão ser 
impressas pelo fabricante, 

diretamente na embalagem em que o 

produto está acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do produto, 

endereço, peso, composição, data de 

fabricação ou lote, data de validade, 
normas vigentes e registros nos órgãos 

competentes. Na data da entrega, o 

prazo de validade indicado para o 

produto, não deverá ter sido 

ultrapassado na sua metade, 
tomando-se como referência, a data de 

fabricação ou lote, impressa na 

embalagem. 

 UND  16000 R$ 2,05 R$ 32.800,00 VILMA 

13 

MASSA, de sopa, a base de farinha de 

trigo, com ovos. Embalagem com 500 

g. As seguintes informações deverão 

ser impressas pelo fabricante, 
diretamente na embalagem em que o 

produto está acondicionado: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do produto, 

endereço, peso, composição, data de 

fabricação ou lote, data de validade, 

normas vigentes e registros nos órgãos 
competentes. Na data da entrega, o 

prazo de validade indicado para o 

produto, não deverá ter sido 

ultrapassado na sua metade, 

tomando-se como referência, a data de 

fabricação ou lote, impressa na 
embalagem. 

 UND  16000 R$ 1,97 R$ 31.520,00 YARA 

VALOR TOTAL  R$ 323.040,00  
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20 DE ABRIL DE 2021 
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Valor Total R$ 323.040,00 (trezentos e vinte e três mil e quarenta reais) 

 

Fica convocado o adjudicatário do (s) lote (s) desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura Municipal, 

para assinar ata Registro de Preço /Contrato no prazo de até 05(cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

Registre-se, Cumpra-se,  

Publique-se e Lavre-se o Contrato. 

Nazaré, 20 de Abril de 2021 

Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


