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- RELATÓRIO - 
 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de Preço (PERP) n° 022/2021 
Processo n°: 0915, de 20/02/2020 e outros 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA (PÃO, LEITE E DERIVADOS), INCLUINDO LANCHE 
TIPO “COFFEE BREAK”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. 
Data da Publicação: 05/07/2021 
Data da Sessão: ÀS 08 HORAS (horário de Brasília) do dia 20 de julho de 2021 
Data da Homologação: 21/07/2021 
Valor Estimado: R$ 275.063,35 (duzentos e setenta e cinco mil, sessenta e três reais, e trinta e cinco centavos) 
Valor Homologado: R$ 173.112,60 (cento e setenta e três mil, cento e doze reais, sessenta centavos) 

 
ARP N° Empresa(s) Vencedora(s) CNPJ Nº TELEFONE VALOR 

007/2021 PADARIA E CONFEITARIA BIRUTA LTDA - EPP 02.045.778/0001-42 (28) 3552-3376 – 9 9963-4573 R$ 160.375,00 

008/2021 PREMIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 97.530.106/0001-39 (28) 3552-8001 – 9 9928-2333 R$ 12.737,60 

 
Data da ARP: 23/07/2021 
Validade da ARP: 12 meses (até 23/07/2022) 

 

Item Descrição do Objeto Marca Quant. Unid. 
PREÇO 
REFER. 

Valores do Pregão (R$) 
EMPRESA 

Unitário Total 
01 LANCHE 

tipo coffee break, para servir 20 pessoas, contendo: pão de sal com 
25g a unidade, com apresuntado, queijo muçarela, bolo com 
cobertura de limão, bolo com cobertura de maracujá, um tipo de 
suco, café com açúcar e sem açúcar, pizza, chocolate   quente, 
refrigerante à base de guaraná, refrigerante à base de cola e mini 
salgado frito (quibe, coxinha, risole de queijo com presunto e 
croquete de milho). o fornecimento do lanche deverá ser no local da 
realização do evento, às custas da empresa vencedora. inclui 
também no serviço a ornamentação de mesa, que deverá conter no 
mínimo: toalhas, louças, talheres, copos, bandejas e demais 
recipientes necessários. 

* (Exclusivo ME e EPP LOCAL) 

- 15 UN 365,33 365,00 R$ 5.475,00 BIRUTA 

02 LANCHE COFFEE - BREAK  
lanche para servir 60 pessoas contendo: pão de sal com 25g a 
unidade; apresuntado; queijo muçarela; bolo com cobertura de 

- 80 UN 924,67 924,00 R$ 73.920,00 BIRUTA 
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limão; bolo com cobertura de maracujá; bolo com cobertura de 
chocolate; dois tipos de suco; pizza; chocolate quente; refrigerante 
à base de guaraná de 02 litros 04 unidades; refrigerante à base de 
cola de 02 litros 04 unidades e mini salgado frito (quibe, coxinha, 
risole de queijo com presunto e croquete de milho). o fornecimento 
do lanche deverá ser no local da realização do evento, à custa da 
empresa vencedora. 

* (Exclusivo ME e EPP LOCAL) 

03 LANCHE COFFEE - BREAK  
lanche para servir 25 pessoas, contendo: pão de sal com 25g a 
unidade, apresuntado, queijo muçarela, bolo com cobertura de 
limão, bolo com cobertura de maracujá; bolo com cobertura de 
chocolate; um tipo de suco, café com açúcar e sem açúcar, pizza, 
refrigerante à base de guaraná de 02 litros 02 unidades, refrigerante 
à base de cola de 02 litros 02 unidades; mini salgado frito (quibe, 
coxinha, risole de queijo com presunto e croquete de milho). o 
fornecimento de lanche deverá ser no local da realização do evento, 
às custas da empresa vencedora. inclui também no serviço 
ornamentação de mesa, que deverá conter no mínimo: toalhas, 
louças, talheres, copos, bandejas e demais recipientes necessários. 

* (Exclusivo ME e EPP LOCAL) 

- 10 UN 422,50 422,00 R$ 4.220,00 BIRUTA 

04 LANCHE COFFEE - BREAK  
lanche tipo coffee break, para servir 200 pessoas, contendo:  pão 
de sal com 25 g a unidade, com apresuntado, queijo muçarela, bolo 
com cobertura de limão, bolo com cobertura de maracujá, um tipo 
de suco, café com açúcar e sem açúcar, pizza, chocolate quente, 
refrigerante à base de guaraná, refrigerante à base de cola e mini 
salgado frito (quibe, coxinha, risole de queijo com presunto e 
croquete de milho).O fornecimento do lanche deverá ser no local da 
realização do evento, às custas da empresa vencedora. o 
fornecimento do lanche deverá ser no local da realização do evento, 
à custa da empresa vencedora. 

* (Exclusivo ME e EPP LOCAL) 

- 10 UN 2.856,67 2.856,00 R$ 28.560,00 BIRUTA 

05 LANCHE COFFEE - BREAK  
lanche, tipo coffee break, para servir 60 pessoas, contendo: pão de 
sal com 25g a unidade, apresuntado, queijo mussarela, bolo com 
cobertura de limão, bolo com cobertura de maracujá, um tipo de 
suco, café com açúcar e sem açúcar, pizza, chocolate quente, 
refrigerante à base de guaraná, refrigerante à base de cola e mini 
salgado frito (quibe, coxinha, risole de queijo com presunto e 

- 50 UN 964,67 964,00 R$ 48.200,00 BIRUTA 
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croquete de milho). o fornecimento de lanche deverá ser no local da 
realização do evento, às custas da empresa vencedora. inclui 
também no serviço a ornamentação de mesa, que deverá conter no 
mínimo: toalhas, louças, talheres, copos, bandejas e demais 
recipientes necessários. 

* (Exclusivo ME e EPP LOCAL) 
 

06 LEITE 
in natura tipo de vaca, embalagem plástica resistente 

* (Exclusivo ME e EPP LOCAL) 
SELITA 2.200 LT 4,60 4,60 R$ 10.120,00 PREMIUM 

07 MANTEIGA  
ingredientes sal, apresentação em pote plástico de 200g, 
conservação 0 a 5º c. 

* (Exclusivo ME e EPP LOCAL) 

MAIS VIDA 220 UN 9,31 9,31 R$ 2.048,20 PREMIUM 

08 MARGARINA  
margarina, tipo 1, óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, 
sal (cloreto de sódio), soro de leite em pó, leite em pó desnatado, 
vitamina a, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e 
lecitina de soja, conservadores: sorbato de potássio e benzoato de 
sódio, acidulante: ácido cítrico, antioxidantes: tbhq, bht, edta, 
aromatizante: aroma idêntico ao natural, corantes: urucum, curcúma 
e beta caroteno, pote plástico com 500g. 

* (Exclusivo ME e EPP LOCAL) 

QUALY 60 UN 9,49 9,49 R$ 569,40 PREMIUM 

09 PÃO DE SAL  
tipo francês, com mais ou menos 50g cada unidade, com manteiga 
tipo 01. 

* (Exclusivo ME e EPP LOCAL) 25% 

- 1.275 KG 19,97 - - FRACASSADO 

10 PÃO DE SAL  
tipo francês, com mais ou menos 50g cada unidade, com manteiga 
tipo 01. 

AMPLA CONCORRÊNCIA 

- 3.825 KG 19,97 - - FRACASSADO 

VALOR GLOBAL R$ 173.112,60 

 
 

mailto:licitacaoalegre@gmail.com
http://www.alegre.es.gov.br/

