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PROCESSO Nº 2021002167  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA  

PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 016/2021 

Eventual e futura aquisição de gêneros de alimentação (lanches prontos) para consumo em 

eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Administração. 

 

 

DESPACHO 

Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o 

procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos  pelo Pregoeiro, 

inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, 

com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com 

modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de 

Pregão Presencial ARP nº 016/2021, objetivando, a Eventual e futura aquisição de gêneros de 

alimentação (lanches prontos) para consumo em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de 

Administração, para o cumprimento das atribuições da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LUZIÂNIA, apresentando-se como propostas mais vantajosa a da Empresa: 

 

MARCOS DAVI LIMA MARIZ - EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

36.447.611/0001-20 estabelecida na AV. KISLEU DIAS MACIEL nº SNQD. 142, LT. 31, P.E.D. 

II, Bairro P.E.D. II LUZIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados: 

 
ITEM NOME ITEM DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 

1 Pão de queijo Pão de queijo produção 

propria 

300 Quilo R$ 21,00 R$ 

6.300,00 

2 Biscoito de queijo Biscoito de queijo produção 

propria 

300 Quilo R$ 21,00 R$ 

6.300,00 

3 Biscoito quebrador Biscoito quebrador produção 

propria 

300 Quilo R$ 21,00 R$ 

6.300,00 

4 Biscoito tipo peta Biscoito tipo peta produção 

propria 

300 Quilo R$ 18,00 R$ 

5.400,00 

5 Biscoito tipo broa de fubá Biscoito tipo broa de fubá produção 
propria 

300 Quilo R$ 21,39 R$ 
6.417,00 

6 Bolo de milho Bolo de milho produção 

propria 

300 Quilo R$ 21,85 R$ 

6.555,00 

7 Biscoito de nata Biscoito de nata produção 
propria 

300 Quilo R$ 28,25 R$ 
8.475,00 

8 Biscoito - rosquinha de 

farinha de trigo 

Biscoito - rosquinha de 

farinha de trigo 

produção 

propria 

300 Quilo R$ 19,30 R$ 

5.790,00 

9 Salgados diversos, tipo 
cochinha, quibe, risole, 

empada, enroladinho de 

queijo/presunto e pastel 

Salgados diversos, tipo 
cochinha, quibe, risole, 

empada, enroladinho de 

queijo/presunto e pastel 

produção 
propria 

40000 Unidade R$ 0,65 R$ 
26.000,00 

10 Suco - Sem adição de 
conservadores, sem glúten, 

contendo água, polpa de 

fruta, açúcar, aroma natural, 
acidulante ácido cítrico e 

antioxidante ácido arcóbico 

- sendo que uma porção de 
200 ml deve conter: valor 

energético máximo de 111 

kcal, 27 g de açucares, 0 de 
gordura totais, 0 de gordura 

saturada e 7,2 mg de sódio. 
O produto tem que ser de 

acordo com essas 

especificações ou superior - 
sabores uva, caju, pêssego e 

Suco - Sem adição de 
conservadores, sem glúten, 

contendo água, polpa de 

fruta, açúcar, aroma 
natural, acidulante ácido 

cítrico e antioxidante ácido 

arcóbico - sendo que uma 
porção de 200 ml deve 

conter: valor energético 

máximo de 111 kcal, 27 g 
de açucares, 0 de gordura 

totais, 0 de gordura 
saturada e 7,2 mg de sódio. 

O produto tem que ser de 

acordo com essas 
especificações ou superior 

tial 1000 Unidade R$ 5,79 R$ 
5.790,00 
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goiaba. - sabores uva, caju, 
pêssego e goiaba. 

11 Refrigerante sabor cola - 

contendo água gaseificada, 
açúcar, extrato de noz de 

cola, cafeína, corante 

caramelo iv, acidulante ins 
338 e aroma natural - sendo 

que uma porção de 200 ml 

contém: 85 kcal, 21 g de 
açúcares, 0 de gorduras e 10 

mg de sódio. 

Refrigerante sabor cola - 

contendo água gaseificada, 
açúcar, extrato de noz de 

cola, cafeína, corante 

caramelo iv, acidulante ins 
338 e aroma natural - 

sendo que uma porção de 

200 ml contém: 85 kcal, 21 
g de açúcares, 0 de 

gorduras e 10 mg de sódio. 

COCA COLA  400 Unidade R$ 8,75 R$ 

3.500,00 

12 Refrigerante sabor laranja - 

contendo água gaseificada, 
açúcar, suco de laranja, 

aroma sintético artificial, 
acidulante ácido cítrico, 

conservador benzoato de 

sódio, estabilizantes acetato 
e isobutirato de sacarose e 

dioctil sulfosuccinato de 

sódio corante artificial 
amarelo crepúsculo fcf - 

sendo que uma porção de 

200 ml contém: 90 Kcal, 22 
g de açúcares, 0 de gorduras 

totais e 17 mg de sódio. 

Refrigerante sabor laranja - 

contendo água gaseificada, 
açúcar, suco de laranja, 

aroma sintético artificial, 
acidulante ácido cítrico, 

conservador benzoato de 

sódio, estabilizantes 
acetato e isobutirato de 

sacarose e dioctil 

sulfosuccinato de sódio 
corante artificial amarelo 

crepúsculo fcf - sendo que 

uma porção de 200 ml 
contém: 90 Kcal, 22 g de 

açúcares, 0 de gorduras 

totais e 17 mg de sódio. 

FANTA 

LARANJA 

300 Unidade R$ 7,25 R$ 

2.175,00 

13 Refrigerante sabor guaraná - 
contendo água gaseificada, 

açúcar, semente de guaraná, 

aroma sintético idêntico ao 
natural, acidulante acido 

cítrico, corante caramelo iv, 

regulador de acidez citrato 
de sódio, conservadores 

sorbato de potássio e 

benzoato de sódio - sendo 
que uma porção de 200 ml 

contém: 85 kacl, 21 g de 

açúcares, 0 de Gorduras e 16 
mg de sódio. 

Refrigerante sabor guaraná 
- contendo água 

gaseificada, açúcar, 

semente de guaraná, aroma 
sintético idêntico ao 

natural, acidulante acido 

cítrico, corante caramelo 
iv, regulador de acidez 

citrato de sódio, 

conservadores sorbato de 
potássio e benzoato de 

sódio - sendo que uma 

porção de 200 ml contém: 
85 kacl, 21 g de açúcares, 

0 de Gorduras e 16 mg de 
sódio. 

GUARANA 
ANTARTICA 

300 Unidade R$ 7,75 R$ 
2.325,00 

14 Água mineral sem gás, 

embalagens de 500 ml. 

Água mineral sem gás, 

embalagens de 500 ml. 

la priori 2000 Unidade R$ 1,75 R$ 

3.500,00 

15 Pão Francês Pão Francês produção 
propria 

300 Quilo R$ 13,75 R$ 
4.125,00 

16 Leite integral Leite integral habtus 600 Litro R$ 3,89 R$ 

2.334,00 

17 Margarina cremosa com sal  Margarina cremosa com 
sal  

delicia 50 Quilo R$ 9,62 R$ 481,00 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 101.767,00 

 

TOTAL DO CERTAME R$ 101.767,00 

 

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 101.767,00 (Cento e Um Mil, Setecentos e 

Sessenta e Sete Reais). 

 

 PUBLIQUE-SE. 

LUZIANIA, 29 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

GILMAR RIBEIRO JÚNIOR  

Secretário de Finanças 


