
"̂2ÇW

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz

Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017 - CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 SRP

Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, Imperatriz/MA
CEP 65916-193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com



<*

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, vinculada ao gabinete do Prefeito,
instituída pelo Decreto n° 044, de 31 de julho de 1997 e suas alterações posteriores, com sede
e foro na cidade de Imperatriz/MA, na Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, Bairro São
Salvador, Imperatriz (MA), CEP 65.916-193, neste ato representada pelo
Presidente/Pregoeiro, Sr. Luís Gomes Lima Júnior, brasileiro, portador da Cédula de
Identidade n° 000055733396-2 GESP/MA e do CPF n° 006.896.433-14, nomeado por meio da
Portaria n° 19, de 02 de Janeiro de 2017, publicada em 04/01/2017, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal n° 27, de 04 de julho de 2014, considerando o julgamento da
licitação na modalidade pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS n°
004/2017, publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 31/03/2017, Processo
Administrativo n° 20.001.026/2017, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e
qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto n° 7.892, de 23
de janeiro de 2013, Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°
022/2007, Decreto Municipal n° 13, de 31 de março de 2015, em conformidade com as
disposições a seguir

1.DOOBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de
géneros alimentícios destinados a Alimentação Escolar dos alunos dos Programas PNAC,
PNAP, PNAE, EJA, MAIS EDUCAÇÃO E AEE das escolas/creches dos PÓLOS l, II e III da
ZONA URBANA, especificados no item 9 do Termo de Referência, conforme Anexo l do Edital
do Pregão Presencial n° 004/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a propôs
vencedora, inaepenaeniemente ae transcnçao. / x i

/f\. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E FORNECEDORES /IN
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DESCRIÇÃO

ABOBRINHA: Abobrlnha do tipo Paulista em (Kg) in natura
lavada (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

ACHOCOLATADO EM PO: Achocolatado em pó, embalagem
de 200g, enriquecido com ferro. As embalagens deverão ser
Integras (latas, potes, pacotes e te.), não serão acertas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
Informação nutricional, número do lote, data de fabricação,
quantidade dú produto. ( COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA
ME e EPP)
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ACHOCOLATADO EM PÓ: Achocolatado em pó, embalagem
de 200g, enriquecido com ferro. As embalagens deverão ser
integras (latas, potes, pacotes etc.), não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL DE 76%)

KG 6.852 6.952

AÇÚCAR CRISTAL: Açúcar cristal em pacotes de ^ kg.
Acondicionado em pacote plástico, integro, resistente, vedado
hermeticamente. As embalagens deverão ser integras, não
seroo aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas
ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número
do lote, data de fabricação, quantidade do produto. ( COTA
DE 26% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

KG 8.904 8.904

AÇÚCAR CRISTAL: Açúcar cristal em pacotes de 1 kg.
Acondicionado em pacote plástico, integro, resistente, vedado
hermeticamente. As embalagens deverão ser íntegras, não
serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas
ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número
do lote, data de fabricação, quantidade do produto. (COTA
PRINCIPAL DE 76%) __

KG 26.715 26.715

ALHO IN N ATURA: Alho in natura, cabeças integras, dentes
grandes e uniformes, firmes e com brilho. Não serão aceitos
produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no
processo seletivo de padrão de qualidade. O produto deveni
apresentar o peso na embalagem conforme solicitação l
COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

KG 906 906

ALHO IN NATURA: Alho in natura, cabeças Integras, dentes
grandes e uniformes, firmes e com brilho. Não serão aceitos
produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no
processo seletivo de padrão de qualidade. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem conforme solicitação
(COTA PRINCIPAL DE 76%)

KG 2.721

AMIDO DE MILHO: Amido de milho embalagem de 200g.
Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres
de umidade e coloração especifica. A embalagem deverá ser
integra e conter externamente os dados de identificação
procedência, informações nutridonais, número de lote í
quantidade do produto. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1: Arroz tipo 1
classe longo fino, subgrupo polido, em pacotes de 1 Kg'
2!S*\s e leguminosos devem estar isentos de

matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de Insetos, livres
USíade e coloraÇâo especifica. As embalagens deverão

™Jlíf0ra8' nJ° ?erâo aceitas ac"uela8 *» estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração

ou «mbalagem, deverá conter externamente os
T^WS 8 Procedôncia- informação nutrlctonal,
S-JSS de fe^08*00' quantidade do produto

COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME « EPP)

KG 152)

KG 50.478 50.478
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ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1: Arroz tipo 1,
classe longo fino, subgrupo polido, em pacotes de 1 Kg.
Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres
de umidade e coloração especifica. As embalagens deverão
ser integras, não serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração
do produto ou embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação nutrícional,
número do lote, data de fabricação, quantidade do produto.
(COTA PRINCIPAL DE 75%)
AVEIA EM FLOCOS: Aveia em flocos finos, embalagem de
200g. As embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutrícional, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
BATATA DOCE IN NATURA: Batata doce (Kg) in natura
lavada. Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou
que não se enquadram no processo seletivo de padrão de
qualidade. 0 produto deverá apresentar o peso na
embalagem conforme solicitação. (EXCLUSIVO PARA ME e
EPP)
BATATA INGLESA IN NATURA: Batata inglesa (Kg) in
natura lavada. Não serão aceitas batatas estragadas,
murchas, com brotos, ou que não se enquadram no processo
seletivo de padrão de qualidade. Os produtos do grupo das
hortaliças (verduras e legumes) devem apresentar o peso na
embalagem conforme solicitação. (EXCLUSIVO PARA ME e
EPP)
BETERRABA IN NATURA: Beterraba (Kg) in natura. Não
serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. 0
produto deverá apresentar o peso na embalagem conforme
solicitação. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: Biscoito doce tipo
matzena, em pacotes de 400g, onde em uma porção de 30g
contenham 2,0g de Proteínas e 4,1g de Gorduras totais, O.Og
de Gordura Trans, 2,1g de Gordura Saturada. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de
umidade e coloração específica. Embalagem sem sinal de
nenhum tipo de violação. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Biscoito doce tipo Maria, em
pacotes de 400g, onde em uma porção de 30g contenha 2 g
de Proteínas e 4,5g de Gorduras totais, 0,0g de Gordura
Trans, 1,8g de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração especifica. Embalagem sem sinal de nenhum tipo
de violação. ( COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e
EPP)
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BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Biscoito doce tipo Maria, em
pacotes de 400g, onde em uma porção de 30g contenha 2 g
de Proteínas e 4,5g de Gorduras totais, 0,0g de Gordura
Trans, 1,8g de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração específica. Embalagem sem sinal de nenhum tipo
de violação. (COTA PRINCIPAL DE 75%)
BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE:
Biscoito doce tipo Maria sabor chocolate em pacotes de 400g,
onde em uma porção de 30g contenham 1,8g de Proteínas e
3,5g de Gorduras totais, O.Og de Gordura Trans, 1,5g de
Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem
estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios
de insetos, livres de umidade e coloração específica.
Embalagem sem sinal de nenhum tipo de violação.
(EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO: Biscoito salgado
tipo Cream Cracker sabor amanteigado em pacotes de 400g,
onde em uma porção de 30g contenham no mínimo 2,7g de
Proteínas, no máximo 5,2g de Gorduras totais e no máximo
3,2g de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos
devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de Insetos, livres de umidade e coloração
específica. ( COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO: Biscoito salgado
tipo Cream Cracker sabor amanteigado em pacotes de 400g,
onde em uma porção de 30g contenham no mínimo 2,7g de
Proteínas, no máximo 5,2g de Gorduras totais e no máximo
3,2g de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos
devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, livres de umidade e coloração
especifica. (COTA PRINCIPAL DE 75%)
CAFÉ EM PÓ: Café em pó com selo ABIC, embalagem de
100g. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
CARNE BOVINA MOÍDA: Carne bovina de 2a qualidade
(acém, fraldínha, músculo, peito, ponta da palheta) moída,
resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida
nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número
de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIM e
respectivo peso em quilogramas. ( COTA DE 25%
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
CARNE BOVINA MOÍDA: Carne bovina de 2" qualidade
(acém, fraldinha, músculo, peito, ponta da palheta) molda,
resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida
nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número
de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIM e
respectivo peso em quilogramas. {COTA PRINCIPAL DE
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75%)
CARNE BOVINA PICADA: Carne bovina de 2a qualidade
(a com, fraldinha, músculo, peito, ponta da palheta) picada
resfriada, Itmpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida
nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de Identificação, procedência, número
de lote, data de validade, carimbo de ínspeçõo do SIM e
respectivo peso em quilogramas. { COTA DE 25%
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
CARNE BOVINA PICADA: Carne bovina de 21 qualidade
(acém, fraldinha, músculo, peito, ponta da palheta) picada
resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida
nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número
de lote, data de validade, carimbo de inspeçâo do SIM e
respectivo peso em quilogramas. (COTA PRINCIPAL DE
75%)
CEBOLA IN NATURA: Cebola (Kg) branca in natura. Não
serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. 0
produto deverá apresentar o peso na embalagem conforme
solicitação. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
CENOURA IN NATURA: Cenoura (Kg) in natura. Não serão
aceitos produtos estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. 0
produto deverá apresentar o peso na embalagem conforme
solicitação. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
CEREAL A BASE DE MILHO: Cereal a base de milho para
alimentação infantil, fortificado com sais minerais e vitaminas,
com 17g de carboidratos, 0,0g de gorduras totais, 55mg de
sódio, 38mg de cálcio e 2,1 mg de ferro por porção.
Acondicionado em embalagem Integra, resistente, vedada
hermeticamente e limpa. A embalagem deverá constar
externamente, os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, número de registro. O produto deverá apresentar
validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de
entrega. Embalagem minima de 200g. (EXCLUSIVO PARA
ME • EPP)
CHUCHU IN NATURA: Chuchu in natura de primeira,
tamanho e colorações uniformes, livres de materiais terrosos,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte inadequados. 0 produto deverá apresentar o peso
na embalagem conforme solicitação. (EXCLUSIVO PARA
ME e EPP)
COCO RALADO: Coco ralado úmldo e adoçado embalagem
plástica de 100g. A embalagem deverá conter externamente
os dados de Identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto.
(EXCLUSIVO PARA ME e EPP) /
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COLORÍFICO EM PÓ: Colo ri fico em pó, embalado em
pacotes de 100g. A embalagem deverá constar
externamente, os dados de identificação e procedência,
número de lote e quantidade do produto. (EXCLUSIVO
PARAMEeEPP)

KG 3.631 3.631

32

FARINHA DE MILHO FLOCADA: Farinha de milho flocada.
Flocos grandes, amarelos, sem sal, embalada em
pacotes/sacos plásticos, transparentes, limpos, não violados,
resistentes. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto. Embalagem de 500g.
(EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

KG 13.036 13.036

33

FARINHA DE TRIGO: Farinha de trigo sem fermento,
enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de 1kg em
sacos plásticos transparentes, isento de sujidades e
umidade, não violados, resistentes. Acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente
os dados de. identificação, procedência, número de lote,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

KG 1.681 1.681

itregf
EJJÃC

34

FEIJÃO COMUM TIP01: Feijão comum, tipo 1, classe cores,
embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes, isento
dê sujidades e umidade, não violados, resistentes.
Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, quantidade do produto. ( COTA DE 25%
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

KG 4.789 4.789

35

FEIJÃO COMUM TIPO 1: Feijão comum, tipo 1, classe cores,
embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes, isento
de sujidades e umidade, não violados, resistentes.
Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL
DE 75%)

KG 14.368 14.368

36

FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, AVEIA E CEVADA:
Composição: leite em pó desnatado, farinha de trigo, açúcar,
gordura anidra de leite, óleo de milho, farinha de aveia,
farinha de cevada, sais minerais, vitaminas e aromatizante,
contém glúten, embalagem mínima de 200g, com 2,8g de
proteínas, 0,0g de lipídios, 2,3mg de ferro, 126mg de cálcio,
96mg de sódio e 1,4g de fibra por poção de 25g.
(EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

KG 37 37/

37

FRANGO INTEIRO CONGELADO: Apresentar-se
congelados, livre de parasitos e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, odor e sabor próprios. Embalados em saco plástico
próprios da marca, atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número
de lote, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/S l F e carimbo de inspeção do SIF. (
COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

KG
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FRANGO INTEIRO CONGELADO: Apresentar-se
congelados, livre de parasites e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, odor e sabor próprios. Embalados em saco plástico
próprios da marca, a tóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número
de lote, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/S l F e carimbo de InspeçSo do SIF.
[COTA PRINCIPAL DE 75%) __

KG 62.065 82.065

39

FRANGO PEITO CONGELADO: Apresentar-se congelados,
livre de parasites e de qualquer substância contaminante que
possa altera-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor
próprios. Embalados em bandejas de isopor plastificadas ou
saco plástico próprios da marca, atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a Integridade do produto. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/S l F e
carimbo de inspecão do SIF. ( COTA DE 25% EXCLUSIVO
PARA MEeEPP) _^______

KG 5.021 5.021

40

FRANGO PEfTO CONGELADO: Apresentar-se congelados,
livre de parasites e de qualquer substância contaminante que
possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor
próprios. Embalados em bandejas de Isopor plastificadas ou
saco plástico próprios da marca, atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/S l F e
carimbo de inspecão do SIF. (COTA PRINCIPAL DE 75%)

KG 15.064 15.064

41

LEITE EM PO INTEGRAL: Leite em pó integral, embalagem
de 200g, com SIF, onde uma porção de 26g contenha 6,6g de
Proteínas, 7,2g de Gorduras Totais, 4,4g de Gorduras
Saturadas, 124mg de sódio, 223 mg de cálcio e valor
energético a partir de 129 Kcal por porção. As embalagens
deverão ser integras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutridonal, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA
ME e EPP)

KG 12.387 12.387

42

LEITE EM PO INTEGRAL: Leite em pó integral, embalagem
de 200g, com SIF, onde uma porção de 26g contenha 6,6g de
Proteínas, 7,2g de Gorduras Totais, 4,4g de Gorduras
Saturadas, 124mg de sódio, 223 mg de cálcio e valor
energético a partir de 129 Kcal por porção. As embalagens
deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
Informação nutridonal, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL DE 75%)

KG 37.164 37.164

Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, Imperatrlz/MA
CEP 65916-193 E-mall: cpHmperatriz@hotmall.com
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MAÇÃ NACIONAL: Maçã nacional ín natura, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprio, com polpas firmes e intactas,
tamanhos e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvidas e maduras, isenta de enfermidades, material
terroso, umldade externa anormal, isenta de sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos
de manuseio e transporte inadequado. Unidades aproximadas
a 100g. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

KG 1.279 1.279

44

MACARRÃO ESPAGUETTE: Macarrão de sémola tipo
Espaguete, enriquecido com ferro e ácido folico, em pacotes
de SOOg. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar
isentos de mataria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de
insetos, livres de umidade e coloração especifica. As
embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas
que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal
de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação rurtridona), número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

KG 12.567 12.567

45

MACARRÃO PARAFUSO: Macarrão de semola tipo
Parafuso, enriquecido com ferro e ácido folico, em pacotes de
SOOg. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos
de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloração especifica. As embalagens
deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
Informação nutridonal, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA
ME • EPP]

KG .3.720 3.720

PP)
tRAC

46

MACARRÃO PARAFUSO: Macarrão de sémola tipo
Parafuso, enriquecido com ferro e ácido folico, em pacotes de
SOOg. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos
de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloração especifica. As embalagens
deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutridonal, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL DE 75%)

KG 11.163 11.163

47

MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL: Margarina
vegetal cremosa com sal, 60% de lipídios, embalagem potes
plásticos de 250g. As embalagens deverão ser Integras, não
serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas
ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, devera conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutridonal, número
do lote, data de fabricação e quantidade do produto.
(EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

KG 5.554 5.554

/L
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48

MILHO PARA CANJICA AMARELO: Milho para canjica
amarelo, grupo especial, subgrupo despeliculado, classe
amarela, tipo 1 em pacotes de 500g. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração especifica. As embalagens deverão ser integras,
não serão aceites aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número
do lote, data de fabricação e quantidade do produto.
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)IS

KG 4.857 4.857

49

LEO DE SOJA: Óleo de soja. garrafa PET de 900 ml, que
contenha no máximo 9% de gorduras saturadas por porção.
As embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de Identificação e procedência,
informação nutridonal, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA
ME e EPP) _^_^_ __

Garrafa
900ML 5.393 5.393

50

ÓLEO DE SOJA: Óleo de soja, garrafa PET de 900 ml, que
contenha no máximo 9% de gorduras saturadas por porção.
As embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL DE 75%)

Garrafa
900ML 16.179 16.179

51

OVO DE QAUNHA: Ovo de galinha, branco tipo extra, fresco,
limpo, pesando aproximadamente 60g cada, acomodado em
bandeijas de papelão, acondicionadas em caixas lacradas,
limpas, secas, não violadas, resistentes, que garantem a
integridade do produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
Identificação e procedência, número de lote, data de
embalagem, data de validade, condições de armazenamento,
quantidade do produto, número do Registro no Ministério da
Agricultura/S l F/D l P OA e carimbo de inspeção do SIF.
(EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

UND 8.202 8.202

52

PÃO MASSA FINA: Produto a base de farinha de trigo
especial, fermento, ovos, gordura hidrogenada ou banha,
contendo reforcador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó
integral de origem animal. Embalagem: deverá ser
acondicionados em sacos de polietileno atoxico, resistente e
transparente etiquetados com peso, data de produção e
validade; Unidades aproximadas a 30g. ( COTA DE 25%
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

KG 10.767 10.767

53

PÃO MASSA FINA: Produto a base de farinha de trigo
especial, fermento, ovos, gordura hidrogenada ou banha,
contendo reforcador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó
integral de origem animal. Embalagem: deverá ser
acondicionados em sacos de polietileno atoxico, resistente e
transparente etiquetados com peso, data de produção e
validade; Unidades aproximadas a 30g. (COTA PRINCIPAL
DE 75%)

32.304

Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, Imperatriz/M A
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POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA: Polpa de frutas
seledonadas sabor Acerola, Isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 500g deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.
As embalagens deverão ser integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
Informação nutridonal, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA
ME • EPP) ___

KG 8.792 8.792

55

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA: Polpa de frutas
selecionadas sabor Acerola, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 500g deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.
As embalagens deverão ser íntegras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutridonal, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL DE 75%)

KG 26.377 26.377

56

POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ: Polpa de frutas
selecionadas sabor Cajá, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 500g deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.
As embalagens deverão ser Integras, não serão acertas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutridonal, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA
ME e EPP) _^_____

KG 9.692 9.692

57

POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ: Polpa de frutas
selecionadas sabor Cajá, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 500g deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.
As embalagens deverão ser integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutridonal, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL DE 75%)

KG 29.076 29.076

58

POLPA DE FRUTA SABOR CAJU: Polpa de frutas
selecionadas sabor Caju, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 500g deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.
As embalagens deverão ser integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutridonal, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA
ME e EPP) _^______

KG

Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, Imperatriz/MA
CEP 65916-193 E-maU: cplimperatriz@hotmall.com
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62

63

64

POLPA DE FRUTA SABOR CAJU: Polpa de frutas
selecionadas sabor Caju, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de SOOg deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.
As embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutrido na l, número do lote, data de fabricação e
Quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL DE 75%)
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA ESCURA: Proteína
texturtzada de soja escura, apresentada em grãos com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em saco
plástico de 400g, transparente, isento de suj idades, com data
de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
(EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
SAL REFINADO: Sal refinado iodado em pacotes plásticos
de 1 kg. As embalagens deverão ser Integras, não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação e quantidade
do produto. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

TOMATE IN NATURA: Tomate In natura, frescos. Não serão
aceitos produtos estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. Os
produtos devem apresentar o peso nas embalagens conforme
solicitado. ( COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

TOMATE IN NATURA: Tomate in natura, frescos. Não serão
aceitos produtos estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. Os
produtos devem apresentar o peso nas embalagens conforme
solicitado. (COTA PRINCIPAL DE 75%)
VINAGRE DE ÁLCOOL: Vinagre de álcool, embalagem
garrafa pet de 250 ml. As embalagens deverão ser integras,
não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação e quantidade do produto. (EXCLUSIVO PARA ME
e EPP)

KG

KG

KG

KG

KG

L

27.853

8.401

8.140

9.068

27.206

7.626

27.853

8.401

8.140

9.068

27.206

7.826

^
2.2. Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condições
ofertadas na proposta

IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS LTDA. - ME

Item Descrição do Objeto Unidade Quant
Preço Unitário

Registrado/̂
(M) 2

Total <R$)

Rua Rafael de Almeida, 600 --São Salvador, Imperatriz/M A
CEP 65916-193 E-mail: cpltmperatriz@hotmail.com
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55

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA: Polpa de frutas
seleckmadas sabor Acerola, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 500g deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.
As embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedãncia, Informação nutricional, número do lote, data de
fabrlcacflo e quantidade do produto. (COTA DE 25%
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA: Polpa de frutas
selecionadas sabor Acerola, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 500g deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.
As embalagens deverão ser integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, Informação nutricional, número do lote, data de
fabricação e quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL
DE 75%)

KG

KG

8.792

26.377

6,70

6,70

58.906,40

176.725,90

J. DA S. COSTA COMÉRCIO

Item

56

57

Descrição do Objeto

POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ: Polpa de frutas
selecionadas sabor Cajá, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 500g deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.
As embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, Informação nutricional, número do lote, data de
fabricação e quantidade do produto. ( COTA DE 25%
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ: Polpa de frutas
selecionadas sabor Cajá, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 500g deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.
As embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de
fabricação e quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL
DE 75%)

Unidade

KG

KG

/J.

Quant

9.692

29.076

1

Preço Unitário
Registrado

(RI)

7,60

7,60

Total (R$)

73.659,20

\

220.977,60

\a Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, Imperatriz/M A

CEP 65916-193 E-mall: cplimperatriz@hotmall.com
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59

POLPA DE FRUTA SABOR CAJU: Polpa de frutas
seledonadas sabor Caju, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 500g deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.
As embalagens deverão ser integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de
fabricação e quantidade do produto. ( COTA DE 25%
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU: Polpa de frutas
seledonadas sabor Caju, isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 500g deve conter a validade de no
mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.
As embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de
fabricação e quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL
DE 76%)

KG

KG

9.284

27.853

6,65

6,65

61.738,60

185.222,45

l. SOARES COSTA COMÉRCIO - ME

Item

6

7

9

Descrição do Objeto

ALHO IN NATURA: Alho in natura, cabeças Integras,
dentes grandes e uniformes, firmes e com brilho. Não serão
aceitos produtos estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. 0
produto deverá apresentar o peso na embalagem conforme
solicitação ( COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e
EPP)
ALHO IN NATURA: Alho in natura, cabeças Integras,
dentes grandes e uniformes, firmes e com brilho. Não serão
aceitos produtos estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. 0
produto deverá apresentar o peso na embalagem conforme
solicitação (COTA PRINCIPAL DE 75%)
ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1: Arroz tipo 1,
classe longo fino, subgrupo polido, em pacotes de 1 Kg.
Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloração especifica. As embalagens
deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal
de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
Informação nutricional, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto. ( COTA DE 25% EXCLUSIVO
PARA ME e EPP)

Unidade

KG

KG

KG

//.

Quant

906

2.721

50.478

r

Preço Unitário
Registrado

<R$)

17.79

17,79

2,48

m

â)^a

Total (R$)

16.117,74

48.406,59

125.185,44

' N
Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, Imperatriz/MA
CEP 65916-193 E-mall: cplimperatriz@hotmail.com
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21

27

32

33

34

35

36

ARROZ POUDO, LONGO, FINO, TIPO 1: Arroz tipo 1,
classe longo fino, subgrupo polido, em pacotes de 1 Kg.
Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos,
livres de unidade e coloração especifica. As embalagens
deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal
de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutria ona l, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL DE 75%)
CAFÉ EM PÓ: Café em pó com selo ABIC, embalagem de
100g. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
CENOURA IN NATURA: Cenoura (Kg) In natura. Não serão
aceitos produtos estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. O
produto deverá apresentar o peso na embalagem conforme
solicitação. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
FARINHA DE MILHO FLOCADA: Farinha de milho flocada.
Flocos grandes, amarelos, sem sal, embalada em
pacotes/sacos plásticos, transparentes, limpos, não
violados, resistentes. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto. Embalagem de 500g. (EXCLUSIVO PARA ME e
EPP)
FARINHA DE TRIGO: Farinha de trigo sem fermento,
enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de 1kg em
sacos plásticos transparentes, isento de sujidades e
umidade, não violados, resistentes. Acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, número de lote,
quantidade do produto. 0 produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
FEIJÃO COMUM TIPO 1: Feijão comum, tipo 1, classe
cores, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes,
isento de sujidades e umidade, não violados, resistentes.
Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, quantidade do produto. (
COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
FEIJÃO COMUM TIPO 1: Feijão comum, tipo 1, classe
cores, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes,
isento de sujidades e umidade, não violados, resistentes.
Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, quantidade do produto.
(COTA PRINCIPAL DE 79%)
FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, AVEIA E CEVADA:
Composição: leite em pó desnatado, farinha de trigo,
açúcar, gordura anidra de leite, óleo de milho, farinha de
aveia, farinha de cevada, sais minerais, vitaminas e
aromatizante, contém glúten, embalagem mínima de 200g,
com 2,8g de proteínas, 0,0g de lipídios, 2,3mg de ferro,
126mg de cálcio, 96mg de sódio e 1,4g de fibra por poção
de 25a. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP) /
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41.767,05

31.938,20
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FRANGO PEITO CONGELADO: Apresentar-se
congelados, livre de parasites e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, odor e sabor próprios. Embalados em bandejas
de isopor plastificadas ou saco plástico próprios da marca,
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta &
integridade do produto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, quantidade do produto, número do registro
no Ministério da Agricuttura/SIF e carimbo de inspeçâo do
SIF. ( COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
FRANGO PEITO CONGELADO: Apresentar-se
congelados, livre de parasítos e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, odor e sabor próprios. Embalados em bandejas
de isopor plastificadas ou saco plástico próprios da marca,
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, quantidade do produto, número do registro
no Ministério da Agricultura/SIF a carimbo de inspeçâo do
SIF. (COTA PRINCIPAL DE 75%)
MACARRÃO E8PAGUETTE: Macarrão de sêmola tipo
Espaguete, enriquecido com ferro e ácido fólico, em pacotes
de 500g. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de
Insetos, livres de umidade e coloração especifica. As
embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de
fabricação e quantidade do produto. (EXCLUSIVO PARA
ME 9 EPP)
MACARRÃO PARAFUSO: Macarrão de sêmola tipo
Parafuso, enriquecido com ferro e ácido fólico, em pacotes
de 500g. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de
insetos, livres de umidade e coloração especifica. As
embalagens deverão ser integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de
fabricação e quantidade do produto. ( COTA DE 25%
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
MACARRÃO PARAFUSO: Macarrão de sômola tipo
Parafuso, enriquecido com ferro e ácido fólico, em pacotes
de 500g. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de
insetos, livres de umidade e coloração especifica. As
embalagens deverão ser integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de
fabricação e quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL
DE 75%)
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PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA ESCURA: Proteína
texturizada de soja escura, apresentada em grãos com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em
saco plástico de 400g, transparente, isento de sujidades,
com data de validade mínima de 06 meses a partir da data
de entrega. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
TOMATE IN NATURA: Tomate In natura, frescos. Não
serfio aceitos produtos estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade.
Os produtos devem apresentar o peso nas embalagens
conforme solicitado. ( COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA
ME* EPP)
TOMATE IN NATURA: Tomate in natura, frescos. Não
serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade.
Os produtos devem apresentar o peso nas embalagens
conforme solicitado. (COTA PRINCIPAL DE 75%)

KG

KO

KG

8.401

9.068

27.206

5,45 .

2,55

2,55

45.785,45

23.123,40
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Descrição do Objeto

ACHOCOLATADO EM PO: Achocolatado em pó,
embalagem de 200g, enriquecido com ferro. As embalagens
deverão ser Integras (latas, potes, pacotes etc.), não serão
acettas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
devera conter externamente os dados de identificação e
procedência, Informação nutri cio na l, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto. ( COTA DE 25%
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
ACHOCOLATADO EM PO: Achocolatado em pó,
embalagem de 200g, enriquecido com ferro. As embalagens
deverão ser Integras (latas, potes, pacotes etc.), não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
devera conter externamente os dados de identificação e
procedência, Informação nutricional, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL DE
75%)
AMIDO DE MILHO: Amido de milho embalagem de 200g.
Cereais, farináceos e leguminosos devem estar Isentos de
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos,
livres de umktade e coloração especifica. A embalagem
deverá ser Integra e conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote e quantidade do produto. (EXCLUSIVO PARA ME e
EPP)
BATATA DOCE IN NATURA: Batata doce (Kg) in natura
lavada. Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou
que não se enquadram no processo seletivo de padrão de
qualidade. O produto deverá apresentar o peso na
embalagem conforme solicitação. (EXCLUSIVO PARA ME
e EPP)

Unidade
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18.953,06
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^
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\

Rua Rafael de Almeida, 600 - S9o Salvador, Imperatriz/M A
CEP 65916-193 E-mall: cpllmperatrlz@hotmall.com

,7



£$&>(&£*

13

15

16

17

18

19

20

BATATA INGLESA IN N ATURA: Batata inglesa (Kg) in
natura lavada. Nfio serão aceitas batatas estragadas,
murchas, com brotos, ou que não se enquadram no
processo selettvo de padrão de qualidade. Os produtos do
grupo das hortaliças (verduras e legumes) devem
apresentar o peso na embalagem conforme solicitação.
(EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: Biscoito doce tipo
maizena, em pacotes de 400g, onde em uma porção de 30g
contenham 2,0g de Proteínas e 4,1g de Gorduras totais,
O.Og de Gordura Trans, 2,1g de Gordura Saturada. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de
umldade e coloração especifica. Embalagem sem sinal de
nenhum tipo de violação. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Biscoito doce tipo Maria,
em pacotes de 400g, onde em uma porção de 30g contenha
2 g de Proteínas e 4,5g de Gorduras totais, O.Og de Gordura
Trans, 1,8g de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração especifica. Embalagem sem sinal de nenhum tipo
de violação. ( COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e
EPP)
BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Biscoito doce tipo Maria,
em pacotes de. 400g, onde em uma porção de 30g contenha
2 g de Proteínas e 4,5g de Gorduras totais, O.Og de Gordura
Trans, 1,8g de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração especifica. Embalagem sem sinal de nenhum tipo
de violação. (COTA PRINCIPAL DE 75%)
BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE:
Biscoito doce tipo Maria sabor chocolate em pacotes de
400g, onde em uma porção de 30g contenham 1,8g de
Proteínas e 3,5g de Gorduras totais, 0,0g de Gordura Trans,
1 ,5g de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração especifica. Embalagem sem sinal de nenhum tipo
de violação. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO: Biscoito salgado
tipo Cream Cracker sabor amanteigado em pacotes de
400g, onde em uma porção de 30g contenham no mínimo
2,7g de Proteínas, no máximo 5,2g de Gorduras totais e no
máximo 3,2g de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração especifica. ( COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA
ME e EPP)
BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO: Biscoito salgado
tipo Cream Cracker sabor amanteigado em pacotes de
400g, onde em uma porção de 30g contenham no mínimo
2,7g de Proteínas, no máximo 5,2g de Gorduras totais e no
máximo 3,2g de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade y
coloração especifica. (COTA PRINCIPAL DE 75%) /
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CHUCHU IN NATURA: Chuchu in natura de primeira,
tamanho e colorações uniformes, livres de materiais
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte inadequados. 0 produto deverá
apresentar o peso na embalagem conforme solicitação.
(EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
LEITE EM PO INTEGRAL: Leite em pó integral, embalagem
de 200g, com SIF, onde uma porção de 26g contenha 6,6g
de Proteínas, 7,2g de Gorduras Totais, 4,4g de Gorduras
Saturadas, 124mg de sódio, 223 mg de cálcio e valor
energético a partir de 129 Kcal por porção. As embalagens
deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal
de alteração do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutridonal, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. ( COTA DE 25% EXCLUSIVO
PARA ME * EPP)
LEITE EM PO INTEGRAL: Leite em pó integral, embalagem
de 200g, com SIF, onde uma porção de 26g contenha 6,6g
de Proteínas, 7,2g de Gorduras Totais, 4,4g de Gorduras
Saturadas, 124mg de sódio, 223 mg de cálcio e valor
energético a partir de 129 Kcal por porção. As embalagens
deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal
de alteração do produto ou embalagem, devera conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutridonal, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL DE 75%)
OVO DE GALINHA: Ovo de galinha, branco tipo extra,
fresco, limpo, pesando aproximadamente 60g cada,
acomodado em bandeijas de papelão, acondicionadas em
caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes,
que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter externamente os
dados de Identificação e procedência, número de lote, data
de embalagem, data de validade, condições de
armazenamento, quantidade do produto, número do
Registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo
de inspeçao do SIF. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
SAL REFINADO: Sal refinado iodado em pacotes plásticos
de 1 kg. As embalagens deverão ser Integras, não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
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S RODRIGUES SILVA COMERCIO ME

(tom Descrição do Objeto Unidade

ABOBRINHA: Abobrínha do tipo Paulista em (Kg) in natura
lavada (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
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AÇÚCAR CRISTAL: Açúcar cristal em pacotes de 1 kg.
Acondicionado em pacote plástico, Integro, resistente,
vedado hermeticamente. As embalagens deverão ser
Integras, não seroo aceitas aquelas que estiverem rasgadas
ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do
produto ou embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação
nutríclonal, número do lote, data de fabricação, quantidade
do produto. ( COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e
EPP)
AÇÚCAR CRISTAL: Açúcar cristal em pacotes de 1 kg.
Acondicionado em pacote plástico, Integro, resistente,
vedado hermeticamente. As embalagens deverão ser
Integras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas
ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do
produto ou embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação
nutrídonal, número do lote, data de fabricação, quantidade
do produto. (COTA PRINCIPAL DE 75%)
AVEIA EM FLOCOS: Aveia em flocos finos, embalagem de
200g. As embalagens deverão ser integras, não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de Identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto. (EXCLUSIVO PARA
ME • EPP)
BETERRABA IN NATURA: Beterraba (Kg) in natura. Não
serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo seletlvo de padrão de qualidade. 0
produto deverá apresentar o peso na embalagem conforme
solicitação. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
CEBOLA IN NATURA: Cebola (Kg) branca In natura. Não
serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. O
produto deverá apresentar o peso na embalagem conforme
solicitação. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
CEREAL A BASE DE MILHO: Cereal a base de milho para
alimentação infantil, fortificado com sais minerais e
vitaminas, com 17g de carboidratos, 0,0g de gorduras totais,
55mg de sódio, 38mg de cálcio e 2,1 mg de ferro por porção.
Acondicionado em embalagem integra, resistente, vedada
hermeticamente e limpa. A embalagem deverá constar
externamente, os dados de identificação e procedência,
Informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, número de registro. 0 produto deverá apresentar
validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de
entrega. Embalagem mínima de 200g. (EXCLUSIVO PARA
ME e EPP)
COCO RALADO: Coco ralado úmido e adoçado
embalagem plástica de 100g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
Informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
COLORIFICO EM PO: Colorífico em pó, embalado em
pacotes de 100g, A embalagem deverá constar'
externamente, os dados de identificação e procedência,
número de lote e quantidade do produto. (EXCLUSIVO7
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PARA ME e EPP)

FRANGO INTEIRO CONGELADO: Apresentar-se
congelados, livre de parasites e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, odor e sabor próprios. Embalados em saco
plástico próprios da marca, atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF
e carimbo de inspeção do SIF. (COTA DE 25%
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
FRANGO INTEIRO CONGELADO: Apresentar-se
congelados, livre de parasites e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, odor e sabor próprios. Embalados em saco
plástico próprios da marca, atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF
e carimbo de inspeção do SIF. (COTA PRINCIPAL DE
75%)
MAÇA NACIONAL: Maçã nacional in natura, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprio, com polpas firmes e intactas,
tamanhos e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvidas e maduras, isenta de enfermidades, material
terroso, umidade externa anormal, isenta de sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos
de manuseio e transporte Inadequado. Unidades
aproximadas a 100g. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL: Margarina
vegetal cremosa com sal, 60% de lipídios, embalagem potes
plásticos de 250g. As embalagens deverão ser Integras, não
serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto
ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número
do lote, data de fabricação e quantidade do produto.
(EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
MILHO PARA CANJICA AMARELO: Milho para canjica
amarelo, grupo especial, subgrupo despeliculado, classe
amarela, tipo 1 em pacotes de 500g. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração especifica. As embalagens deverão ser Integras,
não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto
ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número
do lote, data de fabricação e quantidade do produto.
(EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
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ÓLEO DE SOJA: Óleo de soja, garrafa PET de 900 ml, que
contenha no máximo 9% de gorduras saturadas por porção.
As embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de Identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de
fabricação e quantidade do produto. ( COTA DE 25%
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
ÓLEO DE SOJA: Óleo de soja, garrafa PET de 900 ml, que
contenha no máximo 9% de gorduras saturadas por porção.
As embalagens deverão ser integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de
fabricação e quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL
DE 75%)
VINAGRE DE ÁLCOOL: Vinagre de álcool, embalagem
garrafa pet de 250 ml. As embalagens deverão ser integras,
não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto
ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação e quantidade do produto. (EXCLUSIVO PARA
ME • EPP)

Garrafa
900ML

Garrafa
900ML

L

5.393

16.179

7.826

3,20

3,20

2,63

17.257.60

51.772.80

22.147,58

COMERCIAL BIALUC LTDA. - ME

Item

22

23

Descrição do Objeto

CARNE BOVINA MOÍDA: Carne bovina de 21 qualidade
(acém, fraWinha, músculo, peito, ponta da palheta) molda,
resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida
nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de Identificação, procedência,
número de lote, data de validade, carimbo de inspecão do
SIM e respectivo peso em quilogramas. ( COTA DE 25%
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
CARNE BOVINA MOÍDA: Carne bovina de 2a qualidade
(acém, fraldinha, músculo, peito, ponta da palheta) molda,
resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida
nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade, carimbo de inspecão do
SIM e respectivo peso em quilogramas. (COTA,
PRINCIPAL DE 75%) /

Unidade

KG

KG

1

Quant

15.627

46.883

Preço Unitário
Regtotrado

(R$)

13,90

•

//.

f w*

i
/

Total (R$)

217.215.3^

[651.673,70

J s\a Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, Imperatriz/
CEP 65916-193 E-mall: cpllmperatriz@hotmail.com
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CARNE BOVINA PICADA: Carne bovina de 2" qualidade
(acém, fraldinha, músculo, peito, ponta da palheta) picada
resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida
nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do
SIM e respectivo peso em quilogramas. ( COTA DE 25%
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
CARNE BOVINA PICADA: Carne bovina de 2" qualidade
(acém, fraldinha, músculo, peito, ponta da palheta) picada
resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida
nem pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do
SIM e respectivo peso em quilogramas. (COTA
PRINCIPAL DE 75%)

KG

KG

6.765

20.295

14,90

14,90

100.798,50

302.395,50

BWA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME

Item Descrição do Objeto Unidade Quant
Preço Unitário

Registrado Total (R$)

52

PÃO MASSA FINA: Produto a base de farinha de trigo
especial, fermento, ovos, gordura hidrogenada ou banha,
contendo reforcador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó
integral de origem animal. Embalagem: deverá ser
acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e
transparente etiquetados com peso, data de produção e
validade; Unidades aproximadas a 30g. ( COTA DE 25%
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

KG 10.767 8,50 91.519,50

53

PÃO MASSA FINA: Produto a base de farinha de trigo
especial, fermento, ovos, gordura hidrogenada ou banha,
contendo reforcador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó
integral de origem animal. Embalagem: deverá ser
acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e
transparente etiquetados com peso, data de produção e
validade; Unidades aproximadas a 30g. (COTA
PRINCIPAL DE 75%)

KG 32.304 8,50 4.584,00

2.3. Dados dos fornecedores classificados

CNPJ/MF n°: 01.446.811/0001-83 Razão Social: IMPERATRIZ
FRUTAS LTDA. - ME

PO!

Endereço: Rua Paraíba, 1.266, Mercadinho.
Imperatriz (MA) CEP: 65.901-290

Telefone: (99) 99136-6145 / 3523-5557

Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, Imperatriz/M
CEP 65916-193 E-mail: cpllmperatrlz@hotmail.com l
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Endereço Eletrônico: kifruta@gmail.com

RG n° 029966192005-9 Órgão
Expedidor/UF: SSP/MA

Representante: Cleonice Dias Nascimento
Marinho

CPFn° 956.31 9.095-53

CNPJ/MF n°: 06.036.910/0001-00

Endereço: Rua Alagoas, 980-A, Mercadinho.
Imperatriz (MA)

Telefone: (99) 3524-7138 / 3525-1933

Endereço Eletrônico:

RG n° 1334618 Órgão Expedidor/UF: SSP/GO

Razão Social: J. DA S. COSTA COMÉRCIO -
ME

CEP: 65.903-330

Fax:

Representante: Rui Marisson da Costa

CPFn° 393.297.556-1 5

CNPJ/MF n°: 07.337.024/0001-80

Endereço: Rua Padre Cícero, 529, Santa Rita.
Imperatriz (MA)

Telefone: (99) 3527-0926

Endereço Eletrônico:

RGn° 484971 95-6
Órgão Expedidor/UF: SSP/MA

Razão Social: 1. SOARES COSTA
COMÉRCIO - ME

CEP: 65.91 2-080

Fax:

Representante: Jeremias Soares Costa

CPFn°

CNPJ/MF n°: 07.638.092/0001-07

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, 1.132,
Nova Imperatriz. Imperatriz (MA)

Telefone: (99) 3072-4951 / 99651 -31 58

Endereço Eletrônico:

RG n° 334458943 Órgão Expedidor/UF:
GESPII/MA

Razão Social: M. N. S. SILVA & CIA LTDA. -
ME

CEP: 65.907-000

Fax: U

Representante: Maghali Nereida Sousa Silva f

CPFn° 030.743.183-50

CNPJ/MF n°: 10.797.573/0001-41

Endereço: Rua Álvaro Pereira, 845, Parque
Santa Lúcia. Imperatriz (MA)

Telefone: (99) 3524-521 8

Endereço Etetronico:

Razfio Social: S. RODRIGUES SILVA
COMÉRCIO -ME

CEP: 65.912-140

Fax: (^3523-8884

Representante: António Silveira Calisto da

Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, Impera triz/MA'//]
CEP 65916-193 E-mail: cplfmperatrlz@hotmail.com f // l
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RGn° 19477322002-7
Órgão Expedidor/UF: SSP/MA

Silva

CPFn° 257.370.743-1 5

CNPJ/MF n°: 14.906.740/0001-04

Endereço: Rua 28 de Outubro, 68, Jardim São
Lufs. Imperatriz (MA)

Telefone: (99) 3525-2195 / 98122-0455

Endereço Eletrônico;

RG n° 028729012005-8 Órgão Expedidor/UF:
GEJSPC/MA

Razão Social: COMERCIAL BIALUC LTDA. -
ME

CEP: 65.91 3-100

Fax:

Representante: Edfsio do Ó Loiola

CPFn° 21 5.439.503-10

CNPJ/MF n°: 15.833.666/0001-06

Endereço: Rua Rui Barbosa, 735, Vila
Redenção. Imperatriz (MA)

Telefone: (99) 99139-7349 / 3524-6165

Endereço Eletrônico:

RG n° 94519198-7 Órgão Expedidor/UF:
SSP/MA

Razão Social: BWA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. -ME

CEP: 65.91 0-540

Fax:

Representante: Wallison de Jesus dos Santos

CPFn° 01 1.793.533-66

2.4. Órgão Participante

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

2.5. Do quantitativo por órgão participante

ITEM

1

2

DESCRIÇÃO

ABOBRINHA: Abobrinha do tipo Paulista em (Kg) in natura lavada
(EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

ACHOCOLATADO EM PÓ: Achocolatado em pó, embalagem de 200g,
enriquecido com ferro. As embalagens deverão ser Integras (latas, potes,
pacotes etc.}, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
Informação nutricional, número do lote, data de fabricação, quantidade do
produto. ( COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

UNIDADE

KG

KG

SEMED

404

2.317

Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, Imperatriz/M
CEP 65916-193 E-mail: cplimperatr!z@hotmall.com



ACHOCOLATADO EM PÓ: Achocolatado em pó, embalagem de 200g,
enriquecido com ferro. As embalagens deverão ser Integras (latas, potes,
pacotes etc.), não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutrldonal, número do lote, data de fabricação, quantidade do
produto. (COTA PRINCIPAL DE 75%)

AÇÚCAR CRISTAL: Açúcar cristal em pacotes de 1 kg. Acondicionado em
pacote plástico, Integro, resistente, vedado hermeticamente. As embalagens
deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfurada* ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
Informação nutricionat, número do lote, data de fabricação, quantidade do
produto. (COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

AÇÚCAR CRISTAL: Açúcar cristal em pacotes de 1 kg. Acondicionado em
pacote plástico, Integro, resistente, vedado hermeticamente. As embalagens
deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutrldonal, número do lote, data de fabricação, quantidade do
produto. (COTA PRINCIPAL DE 75%)

ALHO IN NATURA: Alho fn natura, cabeças integras, dentes grandes e
uniformes, firmas e com brilho. Não serão acertos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de
qualidade. O produto deverá apresentar o peso na embalagem conforme
solicitação (COTA DE 26% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

ALHO IN NATURA: Alho in natura, cabeças integras, dentes grandes e
unrformes, firmas e com brilho. Não serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de
qualidade. O produto deverá apresentar o peso na embalagem conforme
solicitação (COTA PRINCIPAL DE 75%)

AMIDO DE MILHO: Amido de milho embalagem de 200g. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar isentos de mataria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos, livres de umldade e coloração especifica. A
embalagem deverá ser Integra e conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote e
quantidade do produto. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1: Arroz tipo 1, classe longo fino,
subgrupo polido, em pacotes de 1 Kg. Cereais, farináceos e leguminosos
devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de
insetos, livres de umidade e coloração especifica. As embalagens deverão
ser Integras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutridonal, número do lote, data de fabricação, quantidade do
produto. (COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

6.952

8.904

26.715

906

2.721

152

50.478

Rua Rafael de Almeida, 600 - SSo Salvador, Imperatriz/
CEP 65916-193 E-mall: cpllmperatriz@hotmail.com
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ARROZ POLJDO, LONGO, FINO, TIPO 1: Arroz tipo 1, classe longo fino,
subgrupo polido, em pacotes de 1 Kg. Cereais, farináceos e leguminosos
devem estar Isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de
jnsetos, livres de umldade e coloração especifica. As embalagens deverão
ser Integras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de fabricação, quantidade do
produto. (COTA PRINCIPAL DE 75%)

AVEIA EM FLOCOS: Aveia em flocos finos, embalagem de 200g. As
embalagens deverão ser integras, não serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, Informação nutricional, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

BATATA DOCE IN NATURA: Batata doce (Kg) in natura lavada. Não serão
aceitos produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no
processo seletivo de padrão de qualidade. O produto deverá apresentar o
peso na embalagem conforme solicitação. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

BATATA INGLESA IN NATURA: Batata inglesa (Kg) in natura lavada. Não
serão aceitas batatas estragadas, murchas, com brotos, ou que não se
enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. Os produtos do
grupo das hortaliças (verduras e legumes) devem apresentar o peso na
embalagem conforme solicitação. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

BETERRABA IN NATURA: Beterraba (Kg) in natura. Não serão aceitos
produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no processo
seletivo de padrão de qualidade. O produto deverá apresentar o peso na
embalagem conforme solicitação. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: Biscoito doce tipo maizena, em pacotes
de 400g, onde em uma porção de 30g contenham 2,0g de Proteínas e 4,1 g
de Gorduras totais, O.Og de Gordura Trans, 2,1g de Gordura Saturada.
Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios da insetos, livres de umidade e coloração
especifica. Embalagem sem sinal de nenhum tipo de violação.
(EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Biscoito doce tipo Maria, em pacotes de
400g, onde em uma porção de 30g contenha 2 g de Proteínas e 4,5g de
Gorduras totais, 0,0g de Gordura Trans, 1,8g de Gordura Saturada. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração especifica.
Embalagem sem sinal de nenhum tipo de violação. ( COTA DE 25%
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Biscoito doce tipo Maria, em pacotes de
400g, onde em uma porção de 30g contenha 2 g de Proteínas e 4,5g de
Gorduras totais, O.Og de Gordura Trans, 1,8g de Gordura Saturada. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração, especifica.
Embalagem sem sinal de nenhum tipo de violação. (COTA PRINCIPAL DE
75%)

Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, Impera triz/M A
CEP 65916-193 E-mall: cplimperatrlz@hotmall.com

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

151.435

161

561

14.623

603

816

2.610

7.833
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BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE: Biscoito doce tipo
Maria sabor chocolate em pacotes de 400g, onde em uma porção de 30g
contenham 1,6g de Proteínas e 3,5g de Gorduras totais, 0,0g de Gordura
Trans, 1,9g de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e leguminosos devem
estar Isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de Insetos,
livres de umWade e coloração especifica. Embalagem sem sinal de nenhum
tipo de violação. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO: Biscoito salgado tipo Cream
Cracker sabor amanteigado em pacotes de 400g, onde em uma porção de
30g contenham no mínimo 2,7g de Proteínas, no máximo 5,2g de Gorduras
totais e no máximo 3,2g de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de Insetos, livres de umldade e coloração especifica. ( COTA DE
25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO: Biscoito salgado tipo Cream
Cracker sabor amanteigado em pacotes de 400g, onde em uma porção de
30g contenham no mfnfmo 2,7g de Proteínas, no máximo 5,2g de Gorduras
totais e no máximo 3,2g de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar Isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, livres de umidade e coloração especifica. (COTA
PRINCIPAL DE 75%)

CAFÉ EM PÓ: Café em pó com selo ABIC, embalagem de 100g.
(EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

CARNE BOVINA MOÍDA: Carne bovina de 2" qualidade (acém, fraldinha,
músculo, peito, ponta da palheta) molda, resfriada, limpa, aspecto próprio
da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de
lote, data de validade, carimbo de Inspeção do SIM e respectivo peso em
quilogramas. (COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

CARNE BOVINA MOfDA: Carne bovina de 2* qualidade (acém, fraldinha,
músculo, peito, ponta da palheta) mofda, resfriada, limpa, aspecto próprio
da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de
lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIM e respectivo peso em
quilogramas. (COTA PRINCIPAL DE 75%)

KG

KG

KG

KG

KG

KG

303

6.030

18.093

265

15.627

46.883

Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, l m pêra triz/M A
CEP 65916-193 E-mall: cpllmperatriz@hotmail.com
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CARNE BOVINA PICADA: Carne bovina de 2* qualidade (acem. fraldinha,
músculo, peito, ponta da palheta) picada resfriada, limpa, aspecto próprio da
espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de Identificação, procedência, número de
lote, data de validade, carimbo de inspecão do SIM e respectivo peso em
quilogramas. (COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

CARNE BOVINA PICADA: Carne bovina de 2a qualidade (acóm, fraldinha,
músculo, peito, ponta da palheta) picada resfriada, limpa, aspecto próprio da
espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio, embalada em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
Integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de
lote, data de validade, carimbo de inspecão do SIM e respectivo peso em
quilogramas. (COTA PRINCIPAL DE 75%)

CEBOLA IN NATURA: Cebola (Kg) branca in natura. Não serão aceitos
produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no processo
seletivo de padrão de qualidade. O produto deverá apresentar o peso na
embalagem conforme solicitação. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

CENOURA IN NATURA: Cenoura (Kg) in natura. Não serão aceitos
produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no processo
seletivo de padrão de qualidade. O produto deverá apresentar o peso na
embalagem conforme solicitação. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

CEREAL A BASE DE MILHO: Cereal a base de milho para alimentação
infantil, fortificado com sais minerais e vitaminas, com 17g de carboidratos,
O.Og de gorduras totais, 55mg de sódio, 38mg de cálcio e 2,1 mg de ferro por
porção. Acondicionado em embalagem integra, resistente, vedada
hermeticamente e limpa. A embalagem deverá constar externamente, os
dados de identificação e procedência, informações nutriclonais, número de
lote, quantidade do produto, número de registro. O produto deverá
apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega.
Embalagem mínima de 200g. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

CHUCHU IN NATURA: Chuchu in natura de primeira, tamanho e colorações
uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte inadequados. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem conforme solicitação. (EXCLUSIVO
PARA ME e EPP)

COCO RALADO: Coco ralado úmido e adoçado embalagem plástica de
100g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, Informações nutrídonats, número de lote, quantidade do
produto. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

COLORfFlCO EM PÓ: Colorifico em pó, embalado em pacotes de 100g. A
embalagem deverá constar externamente, os dados de identificação e
procedência, número de lote e quantidade do produto. (EXCLdBIVO PARA
ME e EPP) /J
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FARINHA DE MILHO FLOCADA: Farinha de milho flocada. Flocos
grandes, amarelos, sem sal, embalada em pacotes/sacos plásticos,
transparente*, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá
conter externamente os dados de Identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Embalagem de SOOg,
(EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

FARINHA DÊ TRIGO: Farinha de trigo sem fermento, enriquecida com ferro
e ácido fólteo, embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes, isento
de sujldades e umidade, não violados, resistentes. Acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

FEIJÃO COMUM TIPO 1: Feijão comum, tipo 1, classe cores, embalagem
de 1 kg «m sacos plásticos transparentes, isento de sujidades e umidade,
não violados, resistentes. Acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados de Identificação,
procedência, número de lote, quantidade do produto. ( COTA DE 25%
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

FEIJÃO COMUM TIPO 1: Feijão comum, tipo 1, classe cores, embalagem
de 1 kg em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades e umidade,
não violados, resistentes. Acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL
DE 75%)

FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, AVEIA E CEVADA: Composição: leite
em pó desnatado, farinha de trigo, açúcar, gordura anidra de leite, óleo de
milho, farinha de aveia, farinha de cevada, saís minerais, vitaminas e
aromatizante, contem glúten, embalagem mínima de 200g, com 2,8g de
proteínas, O.Og de lipídios, 2,3mg de ferro, 126mg de cálcio, 96mg de sódio
e 1,4g de fibra por poção de 25g. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

FRANGO INTEIRO CONGELADO: Apresentar-se congelados, livre de
parasito» e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios. Embalados em saco
plástico próprios da marca, atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/S l F e carimbo de
inspeçao do SIF. (COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

FRANGO INTEIRO CONGELADO: Apresentar-se congelados, livre de
parasites e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios. Embalados em saco
plástico próprios da marca, atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de
inspeçao do SIF. (COTA PRINCIPAL DE 75%)
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FRANGO PEITO CONGELADO: Apresentar-se congelados, livre de
parasites e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios. Embalados em bandejas
de isopor plastificadas ou saco plástico próprios da marca, atóxico, limpo,
nfio violado, resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem
devera conter externamente os dados de identificação, procedência, número
de loto, quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricuttura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. ( COTA DE 25%
EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

FRANGO PEITO CONGELADO: Apresentar-se congelados, livre de
parasito» e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir sJguma alteração, odor e sabor próprios. Embalados em bandejas
de Isopor plastificadas ou saco plástico próprios da marca, atóxico, limpo,
não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número
de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF e carimbo de inspeçâo do SIF. (COTA PRINCIPAL DE
75%)

LEITE EM PÓ INTEGRAL: Leite em pó integral, embalagem de 200g, com
SIF, onde uma porção de 26g contenha 6,6g de Proteínas, 7,2g de
Gorduras Totais, 4,4g de Gorduras Saturadas, 124mg de sódio, 223 mg de
cálcio e valor energético a partir de 129 Kcal por porção. As embalagens
deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutridonal, número do lote, data de fabricação e quantidade do
produto. (COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

LEITE EM PÓ INTEGRAL: Leite em pó integral, embalagem de 200g, com
SIF. onde uma porção de 26g contenha 6,6g de Proteínas, 7,2g de
Gorduras Totais. 4,4g de Gorduras Saturadas, 124mg de sódio, 223 mg de
cálcio e valor energético a partir de 129 Kcal por porção. As embalagens
deverão ser integras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutridonal, número do lote, date de fabricação e quantidade do
produto. (COTA PRINCIPAL DE 75%)

MAÇA NACIONAL: Maçã nacional in n atura, com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprio, com polpas firmes e intactas, tamanhos e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e maduras, isente de
enfermidades, material terroso, umidade externa anormal, isente de
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos de
manuseio e transporte Inadequado. Unidades aproximadas a 100g.
(EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
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MACARRÃO ESPAGUETTE: Macarrão de sômola tipo Espaguete,
enriquecido com ferro e ácido fólico, em pacotes de 500g. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração especifica. As
embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, Informação nutricional, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

MACARRÃO PARAFUSO: Macarrão de sêmola tipo Parafuso, enriquecido
com ferro e acido fólico, em pacotes de 500g. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar Isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, livres de umidade e coloração especifica. As
embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. {COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

MACARRÃO PARAFUSO: Macarrão de sêmola tipo Parafuso, enriquecido
com ferro e áddo fólico, em pacotes de 500g. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, livres de umidade e coloração especifica. As
embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de Identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL DE 75%)

MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL: Margarina vegetal
cremosa com sal, 60% de lipídios, embalagem potes plásticos de 250g. As
embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, Informação nutricional, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

MILHO PARA CANJICA AMARELO: Milho para canjica amarelo, grupo
especial, subgrupo despeliculado, dasse amarela, tipo 1 em pacotes de
500g. Cereais, farináceos e leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração especifica. As embalagens deverão ser Integras, não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de altoraçfio do produto ou embalagem, deverá conter externamente
os dados de Identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto. (EXCLUSIVO PARA ME
e EPP)
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ÓLEO DE SOJA: Óleo de soja, garrafa PET de 900 ml, que contenha no
máximo 9% dê gorduras saturadas por porção. As embalagens deverão ser
Integras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas
ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de Identificação e procedência, informação
nutridonal, número do lote, data de fabricação e quantidade do produto. (
COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

ÓLEO DE SOJA: Óteo de soja, garrafa PET de 900 ml, que contenha no
máximo 9% de gorduras saturadas por porção. As embalagens deverão ser
Integras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou perfuradas
ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutridonal, número do lote, data de fabricação e quantidade do produto.
(COTA PRINCIPAL DE 75%)

OVO DE OAUNHA: Ovo de galinha, branco tipo extra, fresco, limpo,
pesando aproximadamente 60g cada, acomodado em bandeljas de
papelão, acondicionadas em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas,
resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. A .embalagem deverá conter externamente os dados de
Identificação e procedência, número de lote, data de embalagem, data de
validade, condições de armazenamento, quantidade do produto, número do
Registro no Ministério da Agricultura/S l F/D l P OA e carimbo de Inspecâo do
SIF. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

PÃO MASSA FINA: Produto a base de farinha de trigo especial, fermento,
ovos, gordura hidrogenada ou banha, contendo reforçador, açúcar, sal,
antlmorfo e leite em pó integral de origem animal. Embalagem: deverá ser
acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente
etiquetados com peso, data de produção e validade; Unidades aproximadas
a 30g. (COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

PÃO MASSA FINA: Produto a base de farinha de trigo especial, fermento,
ovos, gordura hidrogenada ou banha, contendo reforçador, açúcar, sal,
antlmorfo e leite em pó integral de origem animal. Embalagem: deverá ser
acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente
etiquetados com peso, data de produção e validade; Unidades aproximadas
a 30g. (COTA PRINCIPAL DE 75%)

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA: Polpa de frutas seledonadas
sabor Acerote, isentas de contaminação. A embalagem plástica de 500g
deve conter a validade de no mfnimo 06 meses a 01 ano, com o registro
obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.
As embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do
produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, Informação nutridonal, número do lote, data de
fabricação e quantidade do produto. (COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA
ME e EPP)
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POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA: Polpa de frutas seledonadas
sabor Acerola, isentas de contaminação. A embalagem plástica de SOOg
deve conter a validade de no mínimo 08 meses a 01 ano, com o registro
obrigatório no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.
As embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do
produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
Identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de
fabricação e quantidade do produto. (COTA PRINCIPAL DE 75%)

POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ: Polpa de frutas seledonadas sabor
Cajá, isentas de contaminação. A embalagem plástica de SOOg deve conter
a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA. As embalagens
deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e quantidade do
produto. {COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ: Polpa de frutas selecionadas sabor
Cajá, Isentas de contaminação. A embalagem plástica de SOOg deve conter
a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA. As embalagens
deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e quantidade do
produto. (COTA PRINCIPAL DE 75%)

POLPA DE FRUTA SABOR CAJU: Polpa de frutas selecionadas sabor
Caju, isentas de contaminação. A embalagem plástica de SOOg deve conter
a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA. As embalagens
deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e quantidade do
produto. (COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

POLPA DE FRUTA SABOR CAJU: Polpa de frutas selecionadas sabor
Caju, isentas de contaminação. A embalagem plástica de SOOg deve conter
a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA. As embalagens
deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
Informação nutricional, número do lote, data de fabricação e quantidade do
produto. (COTA PRINCIPAL DE 75%)
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PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA ESCURA: Proteína texturizada de
soja escura, apresentada em grfios com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio*, acondicionada em saco plástico de 400g, transparente, isento de
sujtdades, com data de validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

SAL. REFINADO: Sal refinado iodado em pacotes plásticos de 1 kg. As
embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação e quantidade do produto.
(EXCLUSIVO PARA ME e EPP)

TOMATE IN NATURA: Tomate in n atura, frescos. Não serão aceitos
produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no processo
setottvo de padrão de qualidade. Os produtos devem apresentar o peso nas
embalagens conforme solicitado. (COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA ME
e EPP)

TOMATE IN NATURA: Tomate in natura, frescos. Não serão aceitos
produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no processo
seletivo de padrão de qualidade. Os produtos devem apresentar o peso nas
embalagens conforme solicitado. (COTA PRINCIPAL DE 79%)

VINAGRE DE ÁLCOOL: vinagre de álcool, embalagem garrafa pet de 250
ml. As embalagens deverão ser Integras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do
produto ou embalagem, deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (EXCLUSIVO PARA ME e EPP)
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3. DA VALIDADE DA ATA

3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a
07/04/2017, não podendo ser prorrogada.

4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

4.1. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mi
assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial n°
004/2017.

4.2. O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato decorrente desta
Ata de Regi»tB *̂"Preços e Edital do Pregão Presencial n° 004/2017.

4 3 A preséftÉr ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de
publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua
validade, dentro dos quantitativos estimados.

4.4. O fornecimento terá início logo após o recebimento da Ordem de Fornecimento, emttj
pela Contratante.
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6. DAS CONDIÇÕES GERAIS

5.1. As condições gerais da execução dos serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e dos fornecedores registrados,
sanções e demais condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência e no
Edital do Pregão Presencial n° 004/2017.

6. DA DIVULGAÇÃO

6.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município, que é
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
quinto dia útil do mós seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer nó prazo de vinte dias
daquela data.

6.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual
teor e forma que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Luís G
Presid

Imperatriz (MA), 07 de abril de 2017.

.ma Júnior
aCPL

Danuze L
Superintendente

rã Nunes Freire
lê Registro de Pregos

irdImperatriz Polpa» de Frutas Ltda. --ME
Cleonice Dias Nascimento Marinho

<L

J. da S. Costa Comércio - ME
Rui Marlsson da Costa
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Soares Costa Comércio - ME
Jeremias Soares Costa

Ia Ltda. - ME
a Silva

Edfslo do ÓVolola

BWA Indústria e CóínénHoí Ltda. - ME
Walllson de Jesus qoé Santos
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