
 
 
 

Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Soure 

Gabinete do Prefeito 

2ª Rua Nº. 381 – Centro / CNPJ 05.133.863/0001-50 
 

HOMOLOGAÇÃO 
LICITAÇÃO MODALIDADE 

PREGÃO SRP Nº 01/2016 
 

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de Kit de 
Refeição para Merenda Escolar (Composto de prato, tigela, caneca e colher em 
polipropileno). 
 
Em cumprimento ao disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. Torno público o resultado 
da Licitação Pregão Presencial Nº. 01/2016. Tendo a empresa abaixo descrita, como 
vencedora do processo por apresentar o menor valor pelo item solicitado. 
 

Homologo:  
 Empresa:  A. C. PARAENSE ABDON  

 CNPJ: 06.226.071/0001-93 

Valor homologado: R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais). 
 

Soure, 04 de fevereiro de 2016. 
     
 
 

_____________________________ 
JOÃO LUIZ OLIVEIRA SOUZA MELO 

PREFEITO MUNICIPAL DE SOURE  

Nº Item Qnt Descrição 

01 Kit 
Merenda 3000 

Kit composto de : 
·  Prato de Polipropileno: Polipropileno virgem de 1º uso. Atóxico. Liso nas 

partes interna e externa. Com formato interno arredondado e com aba e 
empilhável. Deverá conter pé na parte externa, em toda a sua extensão, em 
formato arredondado (sem ângulo reto, para não possibilitar o acúmulo de 
resíduos). Cor Vermelha. Capacidade 700ml. Espessura de 2,5 à 3,0 mm. 
resistente a temperatura: 100º Celsius por no mínimo 20 minutos. 

· Tigela com Aba de Polipropileno: Polipropileno virgem de 1º uso. Atóxico. Liso 
nas partes interna e externa. Com formato interno arredondado e com aba e 
empilhável. Deverá conter pé na parte externa, em toda a sua extensão, em 
formato arredondado (sem ângulo reto, para não possibilitar o acúmulo de 
resíduos). Cor Vermelha. Capacidade 350ml. Espessura de 2,5 à 3,0 mm. 
Resistente a temperatura: 100º Celsius por no mínimo 20 minutos  

· Caneca com alça de Polipropileno: Polipropileno virgem de 1º uso. Atóxico. 
Parede interna e externa lisa sem reentrâncias ou ressaltos, sem bordas, frisos 
na base. Empilhável de forma que possibilite o escoamento de líquidos, sem 
retenção no interior da caneca, com alça lateral. Cor Vermelha. Capacidade 
300ml. Espessura de 2,5 à 3,0 mm. Resistente a temperatura: 100º Celsius por 
no mínimo 20 minutos.  

· Colher de Polipropileno: Polipropileno virgem de 1º uso. Atóxico. Lisa sem 
reentrâncias ou ressaltos, sem bordas ou frisos para não possibilitar o acúmulo 
de resíduos. Cor Vermelha. Capacidade 10 ml. Espessura de 2,5 à 3,0 mm. 
Resistente a temperatura: 100º Celsius por no mínimo 20 minutos. 
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