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PREGAO PRESENCIAL
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125/2018-CPL
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lm pe ra triz
Com issão Permânente de Licitação

Superintendência de Registro de Preços
PREGÂO PRESENCIAL

NO

125/2018-CPL

ATA OE REGTSTRO DE PREÇOS N" 003/20í9

A COMISSÃO PERII,IANENTE DE LlclTAÇÃo - CPL, vinculada ao gabinete do
Prefeito, criada pela instituída pelo Decreto no 044, de 31 de julho de 1997 e suas
alteraçôes posteriores,com sede e foro na cidade de lmpêratriz/MA, com sede à Rua
Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA - CEP 65.900-505, neste ato
representado Presidente, Sr. Bruno Caldas Siqueira Freire, brasileiro, casado, portador
da Cedula de ldentidade no 000042210795-6 SESP/IVA e do CPF no 620.197.243-91
nomeado por meio da Portaria no 5569, de 19 de Dezembro de 2017 , publicada em
2011212017, no uso da atribuiÇão que lhe confere o Decrelo Municipal no 27 de 04 de
julho de 2014, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na
forma presencial, para REGISTRO DE PREçOS no í25120í8, publicada no dia 18 de
janeiro de 2019, abertura da sessão em 31 de janeiro de 2019, às 09:00h, Processo
Administrativo n.o 20.OO1.2623/20í 8-SEMED, resolve registrar os preços da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por
ela(s) alcanÇada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condiÇóes previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteraçôes, Decreto n.o 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal no.
10.520, de 17 de lulho de 2002, Decreto Municipal no. O22|2OO7, Decreto Municipal no 13
de 31 de março de 20í5, em coníormidade com as disposições a segurr.
,

v

í.
í.í

DO OBJETO

A presente Ata tem por

de gêneros alimentícios destinados a
Alimentação Escolar dos alunos dos Programas PNAC, PNAB PNAE, EJA, MAIS
EDUCAçÃO E AEE das escolas/creches dos POLOS l, ll e lll da ZONA RURAL
conforme planilha anexa (especificando cada item, suas especificações técnicas - valor
nutricional e/ou embalagem- e seus respectivos quantitativos por programa), do Pregão
Presencial no 12512018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
ob1eto Aquisição

vencedora. independentemente de transcrição.

J

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÔES, OUANTITATIVOS E FORNECEDORES

f§-

2.1. Do quantitativo

ITEM

GENERO ALIMENTICIO

QUANTITATIVO
ORGÂOS
PARTICIPANTES

Rua Ltrbano Santos. 1657 Bairro Juçara

CIll']: ó-§.000-505 - Impe ratriz/MA
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QUANTITATIVO

ÓRGÃoS NÂo
PARTICIPANTES
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ACHOCOLATADO EM P
Achocolatado em pó, embalagem de

1

2

2009, enriquecido com ferro As
embalagens deveráo seÍ íntegras
(latas. potes. pacotes etc. ). não seráo
aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto
ou embalagem, deverá contêr
externamente os dados de
identif icação e procedência,
informaçáo nutricional, número do
lote, data de fabricaçáo, quantidade
do roduto
AçUCAR CRISTAL: Achocolatado
em pó, embalagem de 2009,
enriquecido com Íerro. As
embalagens deveráo ser íntegras
(latas. potes. pacotes etc ), náo serão
aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteraÇão do produto
ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identiÍicaÇão e procedência,
informação nutricional, número do
lote, data de fabricação, quantidade
do roduto

1 213,20

3 367,00

b.

í

ubb

ô.835

ALHO lN NATURA: Alho in natura,
I

3

!

cabeças íntegras, dentes grandes e
uniformes, Íirmes e com brilho. Náo
serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram
no processo seletivo de padrão dê
qualidade. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem
conÍorme solicitação.

\J
2.58 0

516,00

f\

AMIDO DE MILHO: Amido de milho

4

embalagem de 2009. Cereais,
farináceos e leguminosos devem
estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de
insetos. Iivres de umidade e
coloraçáo especifica. A embalagêm
deverá ser íntegra e conter
externamente os dados de
identif,caÇão, procedência,
informaçÕes nutricionais, número de
lote e uantidade do roduto

184

{

36,80

\
"ç
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Prefeitura Municipal de lm peratriz
Com issão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços
ARROZ POLIDO, LONGO, FINO,
ÍlPO í:Arroz tipo '1, classe longo

5

6

I

7

fino, subgrupo polido, em pacotes de
1 Kg. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de
matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, livÍes de
umidade e coloraçâo específica. As
embalagens deverão ser Íntegras,
não seráo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sanal de alteração do
produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de
identificaçáo e procedência,
informação nutricional. número do
lote, data de fabricaçáo, quantidade
do roduto
AVEIA EM FLOCOS: Arroz tipo 'Í,
classe longo fano, 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 especÍfica. As embalagens
deverão ser íntegÍas, não seráo
aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sanal de alteraçáo do produto
ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de
idêntif icaçâo ê procêdência,
informação nutricional, número do
lote, data de fabricaÇão, quantidade
do roduto
BATATA INGLESA IN NATURA:
Batata inglesa (Kg) in natura lavada.
Náo serão aceitas batatas
estragadas, murchas, com brotos, ou
que não se enquadram no processo
seletivo de padráo de qualidade. Os
produtos do grupo das hortaliças
(verduras e legumes) devem
apresentar o peso na embalagem
conforme solicitação.

12.862,00

64.310

3,80

219

4

,à

I

II
I

I

1516,00

7.580

Ir

c
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipa I de lmperatriz
Comissão Perma n ente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços
BETERRABA IN NATURA:

I

o

10

11

Beterraba (Kg) in natura. Náo seráo
aceitos produtos estragados,
murchos ou que náo se enquadram
no processo seletrvo de padrão de
qualidade. O produto deveÍá
apresentar o peso na embalagem
o
conforme solici
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA:
Biscoito doce tipo maisena, em
pacotes de 4009, onde em uma
porçáo de 309 contenham 2,09 de
Proteínas e 4. 1g de GorduÍas totais.
0,09 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
coloraÇáo específica. Embalagem
sem srnal de nenhum tipo de
viol
o
BISCOITO DOCE TIPO MARIA:
Biscoito doce tipo Maria, em pacotes
de 4009, onde em uma poÍção de
309 contenha 2 g de ProteÍnas e 4,59
de GorduÍas totais, 0,09 de Gordura
Trans, 1,89 de Gordura Saturada.
Cereais, farináceos e leguminosos
devêm êster isentos de matéria
terrosa. parasitas, fungos. vestígios
de insetos, livres de umidade e
coloração específica. Embalagem
sem sinal de nenhum tipo de
vio la ao
BISCOITO DOCE TIPO MARIA
SABOR CHOCOLATE: Biscoito doce
tipo Maria sabor chocolate em
pacotes de 4009, onde em uma
porção de 309 contenham 1,89 de
Proteinas e 3.59 de Gorduras totais.
0,09 de Gordura Trans, 1,59 de
Gordura SatuÍada. Cereais.
farináceos e lêguminosos devem
estar isentos de matéria terrosa.
parasitas, fungos, vestÍgios de
insetos, livres de umidade e
coloraçáo especiÍica. Embalagem
sem sinal de nenhum tipo de

365

1,,-

I

I

862

172.40

3.774

754,80

»
\

I
I

Y

vl"
I

73,60

soa

^l

I

violaÇão.

I

&
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ESTADO DO MARANHAO

Prefeitura Mu nicipal de lmperatriz
Comissão Perma ne nte de Licitação
Superintendência de Registro de Preços
BISCOITO SALGADO
AMANTEIGADO: Biscoito salgado

12

't3

tipo Cream Cracker sabor
amanteigado em pacotes de 4009,
onde em uma porção de 309
contenham no mínamo 2,79 de
Proteinas, no máximo 5,29 de
Gorduras totais e no máximo 3,29 de
Gordura Saturada. Cereais,
farináceos e leguminosos devem
estar isentos de matéria terrosa.
parasitas, fungos, vestigios de
insetos, livres de umidade e
coloração específica.

cAFÉ EM PÓ: Café em pó com selo
ABIC, embalagem de 1009.

1

I

.907 ,20

536

I

108

21 ,60

CARNE BOVINA MOIDA:Carne

14

I

bovina de 2" qualidade (acém,
fraldinha, músculo, peito. ponta da
palheta) moída, resfriada, limpa,
aspecto próprio da espécre, náo
amolecida nem pegajosa cor própria
da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Odor
própÍio. 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 rdentrfrcaçao. procedência.
número de lote, data de validade,
carimbo de inspeçâo do SIM e
respectivo peso em quilogramas.

4.806,00

24 03

\
f]
Rua Llrbano Santos. 1657 Bairro Juçara
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CARNE BOVINA PICADA: Carne
bovina de 2" qualidade (acém.
Íraldinha, músculo, peito, ponta da
palheta) picada resfriada, limPa,
aspecto própno da espécie. não

I

amolecida nem pegajosa. cor própria

da espêcie, sem
15

manchas

esveÍdeadas ou pardacentas. Odor
próprio, embalada em saco Plástico
transparente e atóxico. limPo. náo
violado, resistente, que garanta a

integridade

do produto até

2.141.00

1

0.705

o

momento do consumo. A embalagem

deverá conter externamente

os

dados de rdentificaçáo. pÍocedéncia.

número de lote, data de validade,
de inspeçáo do SIM e

carimbo
res

ctivo êso em

UI

ramas

CEBOLA lN NATURA: Cebola (Kg)

16

17

18

19

branca in natura. Náo 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 sohcrtação.
CENOURA lN NATURA:Cenoura
(Kg) in natura. Não serão aceitos
produtos estragados, murchos ou
que não se enquadram no processo
seletivo de padrão de qualidade. O
pÍoduto deveÍá apresentaÍ o peso na
embalagem conforme solicitação
CHUCHU lN NATURA: Chuchu in
natura de primeira, tamanho e
coloraÇÕes uniformes, livres de
materiars terÍosos. sem danos físrcos
e mecànrcos orrundos do manuseio e
transporte inadequados. O pÍoduto
deverá apresentar o peso na
embal em conforme solicita o
COCO RALADO: Coco ralado úmido
e adoÇado embalagem plástica de
1009. A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificaçáo, procedência,
informaçôes nutricionais, número de
lote, uantidade do roduto

2.182.00
1

2.

1

88.00

0.91

10 94

I

51.00

l
I

''-,ut/

1761

35,20

*A)

r1
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Comissão Permanente de Licitação
Supêrintendência de Registro de Preços
coLoRiFlco

EM PÓ: Colorífico em

pó, embalado em pacotes de 509 A

embalagem deverá constar
externamente, os dados de
identificação e procedência, número
uto
de lote e uantidade do
FARINHA DE MILHO FLOGADA:
Farinha de milho flocada. Flocos
grandes, amarelos, sem sal,
embalada em pacotes/sacos
plástrcos. transparentes limpos. nâo
violados, resistentes. A embalagem
deverá conter externamente os
dados de identifrcação. procedência.
informaçÕes nutricionais, número de
lote, quantidade do produto.
Embalagem de 5009.
FARINHA DE TRIGO: Fârinha de
trigo sem fermento, enriquecida com
feÍo e ácido fólico, embalagem de
'1 kg
em sacos plásticos
transparentes, isento de sujidades e
umidade, não violados. resistentes.
Acondicionados em fârdos lacrados.
A embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificaçáo, procedência, número
de lote, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entreqa.

20

21

22

FEUÃo coMUM TrPo 1 Feijão
comum,
tipo 1 , classe cores,
I
I embalagem de'lkg em sacos
I plásticos transparentes, rsento de
lsuiidades e umidade, não violados.
I resistentes. Acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem
I
I deverá conter externamente os
dados de identificação. pÍocedêncra.
I
número de lote, quantidade do
L

51 3, '15

2,565.7 5

I

I

1340.50
6.7025

130,00
650

s

i

23

I

1.504,00

7

ffi

.520

I

IJ

lproduto

§
Rua Urbano Santos. 1657-Baino Juçara
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24

25

26

FRANGO INTEIRO CONGELADO:
Apresentar-se congelados, livre de
parasitos e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteraçáo odor e
sabor próprios. Embalados em saco
plástico próprios da marca, atóxico,
limpo, náo violado, resistente, que
garanta a integridade do produto. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificaçáo, procedência número
de lote, quantidade do produto,
número do registro no l/linisterio da
Agricultura/SlF e carimbo de
tn
o do SIF
FRANGO PEITO CONGELADO:
Apresentar-se congelados, livre de
parasitos e de qualquer substància
contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteração, odor e
sabor próprios. Embalados em
bande.ias 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
identificaÇáo, procedência, número
de lote, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da
Agricultura/SlF e carimbo de
tns
o do SIF
LEITE EM P INTEGRAL: Leite em
pó integral, embalagem de 2009,
com SlF, onde uma porção de 269
contenha ô,69 de Proteínas, 7,29 de
Gorduras Totais, 4,49 de Gorduras
Saturadas, '124m9 de sódio, 223 mg
de cálcio e valor energético a partir
de 129 Kcal poí porçâo. As
embalagens deveráo 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 fabricaçáo e quantidade
do produto.(COTA OE 25%,
EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC
123/2006 - Art. 48 inciso I

8.808,00

44.040

1.555,00

ffi

Y

hm)

1 102,00

lÀ
&
I
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27

28

LEITE EM PÓ INTEGRAL: LEitE EM
pó integral, embalagem de 2009,
com SlF, onde uma porçáo de 269
contenha 6,69 de Proteínas, 7,29 de
Gorduras Totais, 4,49 de Gorduras
Saturadas, 124m9 de sódio, 223 mg
de cálcio e valor energético a partir
de 129 Kcal por porÇão. As
embalagens deverâo ser íntegras
náo serão aceitas aquelas que
êstiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do
produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de
identificaçáo e procedência.
informação nutricional, número do
lote, data de fabricaÇáo e quantidade
rio roduto COTA DE 75%
MAÇ NACIONAL: Maçã nacional in
natura, com aspecto, cor. chejro e
sabor próprio, com polpas firmes e
intactas, tamanhos e coloraçáo
uniformes, devendo ser bem
dêsenvolvidas e maduras. isenta de
enfermidades, material terroso,
umidade externa anormal. isenta de
sulidades, parasitas e laÍvas, sem
danos fÍsicos e mecânicos oriundos
de manuseio e transpo(e
inadequado. U nidades aproximadas

3.305,00

31

8,30

16 525

1

.591 ,5

t'
W
t^

a 100
MACARRÃO ESPAGUETTE:

,o

Macarrão de sêmola tipo Espaguete,
enriquecido com ferro e ácido fólico.
em pacotes de 5009. Cereais.
farináceos e leguminosos devem
estar isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de
rnsetos, Iivres de umidade e
coloÍaçáo específica. As embalagens
deverâo ser íntegras, não seráo
aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto
ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identiÍicaçâo e procedência,
infoímação nutricional, número do
lote, data de ÍabricaÇão e quantidade
do roduto

fr
I

(
1202,50

6 0125

à

#

Rua [Jrbano Santos. 1657 Bairro.luçara
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MACARRÃO PARAFUSO:

30

MacaTTáO

de sêmola tipo Parafuso. enriquecido
com ferro e ácido Íólico, em Pacotes
de 5009. Cereajs, farináceos e
lêguminosos devem estar isentos de
matéfla teÍrosa. parasitas. fungos,
vestigios de insetos, livres de
umidade e coloração êspecífica. As
embalagens deverão ser íntegras.
não seráo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do
produto ou embalagem, deverá
conter exlernamente os dados de
identificaçáo e procedência,
informaçáo nutricional, número do
lote, data de fabricaçáo e quantidade
do

1.519.50

7

59,750

rod uto

MARGARINA VEGETAL CREMOSA

31

COM SAL: Margarina vegetal
cremosa com sal. 60% de hpidios.
embalagem potes plásticos de 2509.
As embalagens deverão ser íntegras,
não seráo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteraÇão do
produto ou embalagem, deverá
conteí externamente os dados de
identificaÇáo e procedência,
informação nutricional, número do
lote, data de Íabricaçáo e quantidade
do produto.

2 923,7 5
584.7 5

ffi
U

t

c\

p
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MILHO PARA CANJICA AMARELO:

32

Milho para canjica amarelo, grupo
especial, subgrupo despeliculado,
classe amarela, tipo í em Pacotes de
5009. Cereais, faÍináceos e
leguminosos devem estar isentos de
matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, livres de
umidadê e coloração específica. As
embalagens deverâo 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 quantidadê
do produto.

456,50

2.282,50

I

óLeo oe soJA: óteo de soja,

34

garrafa PET de 900 ml, que contenha
no máximo 9% de gorduras
saturadas por porção. As
embalagens deverâo ser íntegras.
não seÍáo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do
produto ou êmbalagem, deverá
conter externamente os dados de
identaficaçâo e procêdência,
informaÇão nutricional, número do
lote, data de fabricaÇão e quantidade
do produto.
OVO:Ovo de galinha, branco tipo
extra, fresco, limpo, pesando
aproximadamente 609 cada,
acomodado em bandejas de papeláo,
acondicionadas em caixas lacradas,
llmpas, secas, não violadas,
resistentes, que garantam a
integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente os
dados de identificaÇáo e
procedência, número de lote, data de
embalagem, data de validade,
condiÇôes de armazenamento,
quantidade do produto, número do
Registro no Ministério da
Agricultura/SlF/DIPOA e carimbo de

1.659,00

8.295,00

l#
(t

1.799,70

t\

ld'

8.998,5

s\
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inspeÇáo do SIF.
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PAO MASSA FINA: PTOdUIO A bASE
de farinha de trigo especial,
fermento, ovos, gordura hidrogenada
ou banha, contendo reÍorçador,
açúcar, sal, antimorfo e leite em pó
integral de origem animal.
Embalagem: deverá ser
acondicionados em sacos de
polietilêno atóxico, resistente e
transparente etiquetados com peso,
data de produÇão e validade,
Unidades aproximadas a 309.

22 033.5

4.406,70

I

POLPA DE FRUTA SABOR
ACEROLA: Polpa de frutas
selecionadas saboÍ Acerola, isentas
de contaminação. A embalagem
plástica de 5009 deve conter a

36

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
identif icaÇão e procedência,
informação nutricional, número do
lote, data de fabricaçáo e quantidade
do produto.
POLPA DE FRUTA SABOR CAJA:
Polpa de frutas selecionadas sabor
Cajá, isentas de contaminaçâo A
embalagem plástica de 5009 deve
conter a validade de no mínimo 06
meses a 01 ano, com o regjstro
obrigatório no Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento
- MAPA. As embalagens deveráo ser
integras, náo serâo aceitas aquelas
que estiverem rasgadas ou
perÍuradas ou qualquer outío sinal de
alteraçáo do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os
dados de identificação e
procedência, informaÇão nutricional,
número do lote data de Íabric
oe

I,070,00

1.614,00
I

#
1.46í.00

c\
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I
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{

\

Rua Urbano Santos. 1657 Baino.luçara
CUP: 65.900-505 - Inlpcralri/"i MA

§

'a2.,

..,i.*"

hto '

-ltri

--tJ

\

trqq

\k

ESTADO DO MARANHAO

Prefeitu ra Municipal de lmperatriz
Comissão Pe rma n ente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços
quantidade do produto
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40

POLPA DE FRUTA SABOR CAJU:
Polpa de frutas selecionadas sabor
Cajú, isentas de contaminaçáo. A
embalagem plástica de 5009 deve
conter a validade de no mínimo 06
meses a 01 ano, com o registro
obrigatório no Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento
- lVlAPA. As embalagens deveráo ser
íntegras, não seráo 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, inÍormaçãô nutricional,
número do lote. data de fabncação e
uantidade do roduto
POLPA DE FRUTA SABOR
GOIABA: Polpa de frutas
selecionadas sabor Goiaba, isentas
de contaminaçáo. A embalagem
plástica de 5009 deve conter a
validade de no mínimo 06 meses a
0'l ano, com o registro obrigatório no
Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento - MAPA As
embalagens deveráo ser íntegras,
náo seráo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do
produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de
identif icaçâo e procedência,
informaÇão nutricional. número do
lote, data de fabricaÇão e quantidade
do roduto
POLPA DE FRUTA SABOR
MARACUJÁ: Polpa de frutas
selecionadas sabor Maracujá, isentas
de contaminaÇão. A embalagem
plástica de 5009 deve conter a
validade de no mínimo 06 meses a
01 ano, com o registro obrigatório no
Ministerio da Agricultura PecuáÍia e
Abastecimento - MAPA As
embalagens deverâo ser integras.
não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perÍuradas ou
ual uer outro sinal de altera odo

1.461,00

7.305,00

1.542,00

77'.t,000

I

i

I

IW
i
I

\

1.433,00
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produto ou embalagem, deverá
contêr externamente os dados de
identiÍicaçáo e procedência.
anformaçáo nutricional, número do
lotê, data de fabricaçâo e quantidade

I

do

41

42
I

43

44

uto

PROTE|NA TEXTURIZADA DE
SOJA ESCURA:Proteína texturizada
de soja escura, apresentada em
gráos com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios acondicionada em
saco plástico de 4009, Íansparente,
isento dê sujidades, com data de
validade mínima de 06 meses a partir
da data dê entrê a
SAL REFINADO: Sal refinâdo iodado
em pacotes plásticos de 1 kg As
embalagens deverão ser íntegras,
náo seráo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do
produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de
identiÍicaÉo e procedência, número
do lote, data de fabricação e
uantidade do rod u to
TOMATE lN NATITRA: Tomate in
natura. frescos. Não serão aceitos
produtos estragados, murchos ou
que nào se enquadram no processo
seletivo de padrão de qualidade. Os
produtos devem apresentar o peso
nas embala ens conforme solicitado
VINAGRE DE ALCOOL: Vinagre de
álcool, embalagêm garrafa pet de
500 ml. As embalagens deverão ser
íntegras, não seráo aceitas aquelas
que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteraçáo do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os
dados de identificaçáo e
procedência, número do lote, data de
fabri
oe uantidade do roduto

,al

1472,OO

^o

I

840,00

4 200,00

2182.00

10 91,00

I

I

lo*

I

260,50

1.302,50
I

\

I

2.2 . Do preço registrado, as especificações do objeto, a quentidade e as demais
condições oÍertedas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Ç
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IMPERATRíZ POLPAS DE FRUTAS LTDA - ÊPP
ITEM

UNID

DESCRTÇAO

VALOR
TOTAL

VALOR

OUANT.

UNITÁRIO

I

POLPA DE FRUTA SABOR
ACEROLA: Polpa de frutas

I

selecionadas saboÍ Acerola,
isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve
conter a validade de no minimo 06
meses a 01 ano, com o registro
obrigatório no Ministério da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento - NTAPA. As
embalagens deveráo ser integras,
não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadâs ou perfuradas
ou qualquer outro sinal de
alteração do produto ou
embalagem, deverá conter
exlernamente os dados de
identiÍicação e procedência,
informâÉo nutricional, número do
lotê, data de fabricaçáo e
quantidade do produto.

36

I
I

KG

R$

R$ 7.14

1.6'14,00

11

.523,96

POLPA DE FRUTA SABOR

CAJÁ; Polpa de frutas

37

selecionadas sabor Cajá, isentas
de contaminação. A embalagem
plástica de 5009 deve conter a
vâlidade de no mínimo 06 meses
a 01 ano, com o regislro
obrigatório no l\4inistério da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento - IilAPA. As
emtalagens deverão seÍ integras,
não serão aceitas aquelas que
estiverem râsgadas ou perfuradas
ou qualquer outro sinal de
alteÍaçáo do produto ou
embâlagem, deverá conler
externamente os dados de
identiÍlcaÉo e pÍocedência,
inÍoÍmação nutricional, número do
lote, data de fabricâção e
quantidade do produto

Ç

KG

R$ 8,15

1.461,00

RS 11.907
I

t]U

l\tv
I /-\

38

POLPA DE FRUTA SABOR
CAJÚ: Polpa de frutas
selecionadas sabor Cajú, isentas
de contaminação. A embalagem
plástica de 5009 deve conter a
validadê de no mínimo 06 meses
a 01 ano, com o reqistro

I

KG

'1.461.00

R$ 7.14

R$ 10 431 ,54

I

À

I

Rua tlrbano Santos, 1657 Bairro Juçara
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P

obrigatórao no Ministério da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento - MAPA. As

embalagens deverão ser integras,
não seráo acêitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas
ou qualquer outÍo sinal de
alteração do produto ou
embalagem, deverá conter
externamenle os dados de
identifi cação e procedência,
informaçáo nutricional, número do
lote, dala de Íabricâção e
quantidade do produto.

POLPA DE FRUTA SABOR
GOIABA: Polpa de fÍutas

39

4A

selecionadas sabor Goiaba,
isentas de contaminação. A
embalagem plástica de 5009 deve
conter a validade de no minimo 06
meses a 01 ano, com o registro
obrigatôrio no MinistéÍio da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento - N4APA. As
embalagens deveráo ser integras.
não seráo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas
ou qualquer outro sinal de
alteraçáo do pÍoduto ou
embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identiÍicaçáo e procedência,
informaÉo nutricional, número do
lote, data de fabricação e
quantidade do produto.

POLPA DE FRUTA SABOR
MARACUJÁ: Polpa de frutas
selecionadas sabor l\^aracujá,
isentas de contaminaçáo. A
embâlagem plástica de 5009 deve
conter â validade de no minimo 06
meses a 01 ano, com o registro
obrigatório no l\,linistério da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento - iilAPA. As
embalagens deverão seÍ integras,
náo serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas
ou qualquer outro sinal de
alteraÇáo do pÍoduto ou

1

R$ 10 084,68

RS 6.54

.542.00

KG

$

I

\
KG

433 00

t

Rua Lirbano Sanlos. 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz"rMA
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embalagem, deverá conter
externamente os dados de
idenliírcaçáo e procedência.
informaÇão nutricional. número do
lote. data de fabflcaçáo e
quantrdade do pÍodulo.

]

]

i
,

I

coMERCTAL Do
ITEM

DESCRTÇÁo

ó

LTDA.

UNID

QUANT.

KG

4 806,00

VALOR

VALOR
TOTAL

uNrrÁRro

cARNE BovtNA MoÍoA:carne
bovina de 2a qualidade (acém,

Íraldinha, músculo, peito. ponta da
palhetâ) moida. resfriada, limpa,

14

aspecto próprio da espécie, náo
amolecidã 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 momenlo do consumo. A
embâlagem deverá conter
eíernamente os dados de
identiÍicação, procedência.
número de lote, data de vãlidade,
carimbo de inspeÉo do SIM e
respectivo peso em quilogramas.

RS 13,95

R$ 67.043.70

I

I

ft
t]{
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CARNE BOVINA PICADA: Carne

I

15

bovina de 2" quâlidade (acém,
fraldinha, músculo, peito, ponta da
palheta) picada resfriada, limpa,
aspecto próprio da espécie, náo
amolecida nem pegajosa, cor
própria dâ espécie, sem manchas
esverdeadâs ou pardacentas.
OdoÍ pÍóprio, embalada em saco
plástico transparente e atóxico,
!impo, náo violado, resistente, que
garanta a integridade do produto
âté o momento do consumo A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificaçáo, procedência,
número de lote, data de validade,
carambo de inspeçáo do Sll\4 e
respectivo peso em quilogramas.

KG

2 141.OO

RS 36 075.85

R$ 16,85

I

LI
tr
ITEM

soARÊs cosTA coMERcto EIRELI
UNID

DESCRTÇÃO

QUANT

VALOR

VALOR
TOTAL

UNITÁRIO

ARROZ POLIOO, LONGO,
FINO, TIPO í: Arroz tipo 1

i

,

5

L

classe longo fino, subgrupo
polido, em pacotes de 1 Kg.
Cereais. Íarináceos e
leguminosos devem eslar
isentos de matériâ terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de
insetos, livres de umidade e
coloraçáo específlcâ. As
embalagens deverão ser
integras. não serão aceilas
aquelas que estiverem
rasgadas ou peíuradas ou
qualquer outro sinal de
alteração do produto ou
embalagem, deverá conter
externamente os dados de
ideotificaçâo e procedência,
inÍormãÉo nutricional, número
do lote, data de Íabricação.
do produto

W

lA
I

KG

12.862,OO

Rua Urbano Santos, 1657 Bairo Juçara
CEI': 6-s.900-505 - Imperatrizi MA
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26

COCO RALADO: Coco ralado
úmido e adoçado embalagem
plástica de 1009. A embalagem
deverá conter externâmente os
dados de identiíicaçáo,
procedência, informaÇões
nutricionais, número de lote,
quantidade do produto.

LEITE EM PO INTEGRAL:
Leate em pó integral,
embalagem de 2009, com SlF,
onde uma porção de 269
contenha 6,69 de Proteinas,
7,29 de Gorduras Totais, 4.49
de Gorduras Saluradas, 124m9
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 peíuradas ou
quâlquer outro sinal de
alteração do produto ou
embalagem, deverá conter
eíernamente os dados de
identificação e procedência,
inÍormaçâo nutricional, número
do lote, data de fabricação e
quantidade do produto.(COTA
DE 25%, EXCLUSIVA PARA
ME e EPP - LC 123/2006 - Art.

KG

35,20

R$ 857,12

RS 24,35

I

I

KG

1.102,00

R$ 20.309,86

R$ 18,43

-ü

48, inciso l).
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LEITE EM PO INTEGRAL:

27

Leite em pó integral,
embalagem de 2009, com SlF,
onde uma porçáo de 269
contenha 6,69 de Proteínas
7,29 de Gorduras Totâis, 4,49
de Gorduras Saturadas, '124m9
de sódio, 223 mg de cálcio e
valor energético a partir de 129
Kcal por porçáo. As embalagens
deverão seÍ integras, não serão
aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de
alleraÇão do produto ou
embalagem, deverá conter
eÍernâmente os dados de
identiÍicaÇão e procedência,
informaçáo nutricional, número
do lote, data de fabricação e
quantidade do produto.(coTA

I

I

KG

3.305,00

R$ 18,43

R$ 60.911,15

DÉ 75./"1.

MNS SILVA E CIA LTDA.

ITEM

DESCRTçÃO

UNIO

QUANT.

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

r\

ACHOCOLATADO EM P

1

_.

Achocolatado em pó,
embalagem de 2009,
enriquecido com ferro. As
embalagens deverão ser
integras (latas, potes, pacotes
etc.), não seráo aceitas
aquelas que estiverem
rasgadãs ou perfuradas ou
qualquer outro sinâl de
alteração do produto ou
embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identiÍlcaçáo e pÍocedência,
informação nutricional. n[rmero
do lote data de fabricacão

t-,,!

/1

I

KG

1.213,20

RS990

R$ 12.01

\

quantidade.q-9-ppq_qQ_

E,
üiil
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ALHO lN NATURA: Alho in

3

natura, cabeças integras,
dentes grandes e uniformes.
Íirmes e com brilho. Não seráo
aceitos produtos estraqados,
murchos ou que náo se
enquadram no processo
seletivo de padrão de
qualidade. O produto deverá
apÍesentar o peso na
embalagem conforme

R$ 6.460,32

R$ 12,52

516,00

KG

I

I

solicitaÉo.

6

AVEIA EM FLOCOS: 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
coloraÉo especiÍica. As
embalagens deverão ser
integras, não serão aceitas
aquelas que esliverem
rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de
alteração do produto ou
embalagem. deverá conteÍ
externamente os dados de
identiíicaÉo e procedência,
informação nutricional, número
do lote, data de Íabricaçao,
quantidade do produto.

I

KG

43 80

RS 406,90

RS 9,29

I

I

1

L

m

BETERRABA IN NATURA:

Beteíaba (Kg) in natura. Não

B

seráo aceitos produtos
estragados, murchos ou que
náo se enquadram no
processo seletivo de padráo de
qualidade. O produto deverá
apresentar o peso na
embalagem conforme
solicitação.

KG

R$ 199,

R§ 2.73

73,00

X

I

til
_l
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I

BISCOITO DOCE TIPO
MAISENA: Biscoito doce tipo
maisena, em pacotes de 4009,
onde em uma porção de 309
contenham 2,09 de Proteínas e
4,19 de GoÍduras totais. 0.09
de Gordura Trans, 2,'19 de
GoÍdura Saturada. Cereais,
íaÍináceos e leguminosos
devem eslar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, livres de
umidade e coloraÉo
específica. Embalagem sem
srnal de nenhum tipo de
viola o

RS 893.03

R$ 5,18

172.40

KG

I

BtscotTo DocE TlPo
MARIA: Biscoito doce tipo
10

I

Maria, em pacoles de 4009,
onde em uma porÇão de 309
contenha 2 g de Proleínas e
4,59 de Gorduras totais, 0,09
de Gordura Trans, 1,89 de
Gordura Saturada. Cereais,
farináceos e leguminosos
devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, livres de
umidade e coloração
especíÍica. Embalagem sem
sinal de nenhum tipo de
vro la

12

KG

54.80

R$ 4,75

R$ 3.585,30

1.907,20

R$ 4,89

R$ S.326,21

7

I

o

BISCOITO SALGADO
AMANTEIGADO: Biscoito
salgado tipo Cream Cracker
sabor amanteigado em pacotes
de 4009, onde em uma porÉo
de 309 contenham no minimo
2,79 de Proteínas, no máximo
5,29 de Gorduras totais e no
máximo 3,29 de Gordura
SatuÍada. Cereais, íarináceos
e leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa.
parasitas, fungos, vestigios de
insetos, livres de umidade e
colora
CS eciíca

KG

tp

I

I

I l/
I
I

a
§

L

x

I

ü'

Rua Urbano Santos, i657-Bairro Juçara
C I:P: 65.900--10-s - Irnper tri/-'MA
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cAFÉ EM PÓ: café em pó
com selo ABIC, embalagem de

KG

21 ,60

R$ 15.59

R$ 336.74

KG

2.188.00

R$ 2,25

R$ 4.923,00

RS 2,55

RS 130,05

1009.

17

1B

20

21

CENOURA IN
NATURA Cenoura (Kg) in
natura. Náo seráo aceitos
produtos estragados, murchos
ou que não se enquadram no
processo seletivo de padráo de
qualidade. O produto deverá
apresentar o peso na
embalagem conforme
solicitação

ltt

CHUCHU lN NATIJRAI
Chuchu in natura de primeira,
tamânho e coloraçóes
uniformes, livres de mateÍiais
terrosos, sem danos fisicos e
mecânicos oriundos do
manuseio e transporte
inadequados. O produto
dêverá apresentar o peso na
embalagem conforme
solicitação.

COLORíFICO EM PÓ:
Colorifico em pó, embalado em
pacotes de 509. A embalagem
deverá constar extêrnamente
os dados de identificâçâo e
procedência, número de lole e
quantidade do produto.

FARINHA DE MILHO
FLOCADA: Farinhâ de milho
flocada. Flocos grandes,
amarelos, sem sal, embalada
em pacotes/sacos plásticos,
transparentes, limpos, não
violados, resistentes A
embalagem deverá conteÍ
externamente os dados de
identificaÇao, procedência,

51,00

KG

JA
R$ 5,47

KG

R$ 2.806

\
/\

l
I

R$ 1,24

1.340,50

KG

R$1

I

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - lmperatrizMA
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inÍormações nutricionais,
número de lote, quantidade do
produto. Embalagem de 5009.

I

MAçÃ NACTONAL: l\,laçã

28

nacionai in nãtura. com
aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, com polpas íirmes e
intactas. tamanhos e coloração
uniformes. devendo ser bem
desenvolvidas e maduras.
isenta de enfermidades,
material terroso, umidade
exteÍna anormal, isenla de
sujidades. parasitas e larvas,
sem danos fisicos e mecânicos
oriundos de manuseio e
transporte inadequado.
Unidades aproximâdas a 1009.

I

318,301

KG

R$ 3,83

RS 1.219,09

R$ 3,00

RS 3 607,50

I

MACARRÀO ESPAGUETTE:

30

MacarÍáo de sêmola tipo
Espaguete. enÍiquecido com
ferro e ácido fólico, em pacotes
de 5009. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestigios de
insetos. livres de umidade e
coloraçáo especiÍlca. As
embalagens deverão seÍ
íntegras, náo serão aceitas
aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de
alteração do produto ou
embalagem, deverá conter
eÍernamente os dados de
identiíicaÇáo e procedência,
informaÇáo nutricional, número
do lote, data de fabricação e
uantrdade do roduto
MACARRÃO PARAFUSO:
Macarrâo de sêmolã tipo
Pârãfuso, enriquecido com
ferro e ácido fólico, em pacotes
de 5009. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios de
insetos, livres de umidade e
coloração especifica. As
embalagens deveÍáo ser
antegras, nâo serão aceitas
aquelas que estiverem
rasgadas ou perfurâdas ou
qualquer outro sinal de

I

KG
I .202.50

trÃ
t\

*$

R$ 3.79

1.519,50

?"Ppl

KG

I/
t\

l/

U'
CF.P: 65.900-50-5 - Inroeratriz,'l!ÍA
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33

alteraçáo do produto ou
embalagem, deverá conter
êíernamente os dados de
identificâçáo e procedência,
informação nutricional, número
do lote, data de fabricaçáo e
antidade do roduto
MÂRGARINA VEGETAL
CREMOSA COM SAL:
Margarina vegetal cremosa
com sal, 60% de lipídios,
embalagem potes plásticos de
2509. 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
idenlificação e procedência,
informaÉo nutricional, númeÍo
do lote, data de fabricaÉo e
quantidade do produto.
OLEO DE SOJA: Ôleo de soja,
garrafa PET de 900 ml, que
contenha no máximo 9% de
gorduras saturadas por porÇão.
As embalagens deverão ser
integras, náo seráo aceitas
aquelas que estiveÍem
rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de
alteraÇáo do produto ou
embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identifi cação e procedência,
informaçáo nutricional, número
do lote, data de Íabricaçáo e
quantidade do produto.
OVO:Ovo de galinha, branco
lipo extra, fresco, limpo,
pesando aproximadamente
609 cada, acomodado em
bandejas 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 externamenle os dados
de identificação e procedência,
número de lote, data de
embalagem, data de validade,
condiçoes de armazenamento.
quantidade do produto, número
do
istro no l\.4inistério da

KG

I

sa+ zs

R$ 3.163,50

RS 5.41

I

I

I

GARRAF
A PET

R$ 3.33

R$ 5 524.47

9OOML

l'*'*

I

u
1.799,70

RS 0,30

R

UND

ô(

I

|l
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J
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PROTEiNA TEXTURIZADA
DE SOJA ESCURA:Proteína
texturizada de sola escura,
apresentada em grãos com
aspecto, co( cheiro e sabor
próprios, acondicionada em
saco pláslico de 4009,
transparente, isento de
sujidades, com data de
validade minima de 06 meses
a partir da data de entrega.
TOMATE lN NATURA: Tomate
in naturâ. frescos. Náo serão
acêitos produtos estragados,
murchos ou que não se
enquadÍam no processo
seletivo de padrão de
qualidade. Os produtos devem
apresentaí o peso nas
embalagens conforme
solicitado.

2.640,77

KG

294.40

R$ 8,97

R$

KG

2.182.0O

R$ 2,57

R$ 5.607,74

]

I

SUPERMERCADO PREÇO BOM . EIRELI ME

ITEM

DESCRTçAO

UNID

QUANT.

VALOR

VALOR
TOTAL

UNITÁRIO

AÇUCAR CRISTAL: Achocolatado em pó,

I

2

1
'16

embãlagem de 2009, enriquecido com
ferro. As embalagens deverão ser integras
(latas, potes, pacotes etc.). não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgâdas ou
perÍuradas ou qualquer outro sinal de
alteraÉo do produto ou embalagem.
deverá conter externamente os dâdos de
identificação e procedência, informaÇao
nutÍicional, número do lote, data de
ÍabricaÇáo, quantidade do produto.
BATATA INGLESA lN NATURA: Batata
rnglesa (Kg) rn natura lavada. Não serào
âceitas bâtatas estragâdas, murchas, com
brotos, ou que não se ênquadram no
processo seletivo de padrão de qualidade.
Os produtos do grupo das hoítaliÇas
(verduras e legumes) devem apresentar o
na embala em conÍorme solicita
CEBOLA lN NATURA: Cebola (Kg) branca
in natura. Náo serão aceitos produios

$
KG

3.367,00

R$ 2,11

KG

1 516 00

R$

KG

2.182,00

RS

1

,1

.37

I

25

R$

98

N

I

4.320,í
\x(-

Rua L.rrba o Santos. ló57 Baino Juçara
CUP: 65.900-505 - Irnperatriz/M A

tr
§

I

I

-rt'r
I

u

(

\QPJ'

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Mu nicipal de lmperatriz
Comissão Perma n ente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços
estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padrão
de qualidade. O produto deverá apresentar
o peso na embalagem conforme
solicita o

I

FEUÃo coMUM TtPo 1: Feijâo comum,
tipo 1, classe cores, embalagem de 1kg em
sacos plásticos transparentes, isenlo de
sujidades e umidade, não violados,
resistentes. Acondicionados em Íardos
lacrados. A embalagem deverá conter
exteÍnamente os dados de rdentiílcaçáo,
procedência, número de lote, quantidade
do produto.
23

24

25

32

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
prôprios. Embalados em saco plástico
própflos da marca, atoxrco, hmpo. não
violado, resistente, que garanta a
integridade do produto. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identiÍicaÉo, procedência, número de lote,
quantidade do produto, número do registro
no l\,4inisterio da Agricultura/SlF e carimbo
de inspeÇão do SlF.
FRANGO PEITO CONGELADO:
ApresentaÊse congelados, livre de
parasitos e de qualquer substáncia
contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteraçáo, odor e sabor
próprios. Embalados em bandejas de
isopor plastificadas ou saco plástico
proprios da marca. atoxrco. limpo não
violado, Íesistente, que garanta a
integridade do produto. A embalâgem
deverá conter externamente os dados de
idenliíicação, procedência, número de lote,
quantidâde do produto, número do registro
no Ministerio da Agricultura/SlF e carimbo
de inspeÇão do SlF.
MILHO PARA CÂNJICA AMARELO: Milho
para canjica amarelo, grupo especial,
subgrupo despeliculado, classe amarela,
tipo 1 em pacotes de 5009. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestigios de insetos, livres de
umidade e coloraÇão específlcá As
embalagens deverão ser integÍas. não
serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alleraçáo do produto ou

KG

1.504,00

R$ 3,58

R$ 5.384,32

KG

8.808,00

R$ 5.01

R$ 44.128,08

il
KG

1.555.00

R$ 9.47

RS 14.725.85

I

V
456,50

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz'MA

RS 2.59

I

s

R$ '1.182,34
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embalagem, deverá conter exteÍnamente
os dados de rdentificação e pÍocedéncia.
inÍormação nutricional, número do lote,
data de fabricaÇão e quantidade do
roduto
SAL REFINADO: Sal reÍlnado iodado em
pacotes plásticos de 1 kg. As embalagens
deverão ser íntegras, não seÍáo aceitas
aquelas que estiverem rasgadâs ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de
alterâçáo do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de
identif,cação e procedência, número do
lote, data de Íabricaçáo e quantidade do
produto.
VINAGRE DE ALCOOL: Vinagre de álcool
embalagem garrafa pet de 500 ml. As
embalagens deverão ser integras. não
serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer oulro
sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter externamente
os dados de identiÍicação e procedência,
número do lote, data de fabÍicaÇâo e
quantidade do produto.

I

KG

840,00

R$ 0.62

L

260,50

R$ 1.39

R$ 520,80

I

R$ 362,10

BWA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ITEM

DEScRIÇÀo

U

P O MASSA FINA: Produto a base de
farinha de trigo especial, fermento, ovos,
gordurâ hidrogenada ou banha, contendo
reÍorÇador, açúcar, sal. antimorfo e leite em
pó inlegral de origem animal Embalagem:
deverá ser âcondicionados em sâcos de
polaetileno alóxico, resistenle e
transparente etiquetados com peso, data
de produÉo e validade; Unidades
a roximadâs a 30

NID

VALOR

OUANT

VALOR
TOTAL

uNrrÁRro
I

$t'
KG

R$

4.406,70

11

,00

R$ 48.473.70

NN EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA.ME

ITEM

DEscRrÇÃo

]ururo

QUANT.

N

VALOR

R

uNrrÁRro

L

AMIDO DE MILHO: Amido de milho

4

embalagem de 2009. Cereais, fannáceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e mloração específica. A
embalagem deverá seÍ integra e conter
externamente os dados de ident

úcâç?q, I xc

Rua l-lrbano Santos, 1657 Bairro Juçara
Ct:l): 65.900-505 - Imperatriz/MA
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procedência, inÍormaçôes nutricionais, número
de Iote e quantidade do produto.

11

22

BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR
CHOCOLATE: Biscoito doce tipo Maria sabor
chocolate em pacotes de 4009, onde em uma
porção de 309 contenham '1,89 de Proteínas e
3,59 de GoÍduras totais,0,0g de Gordura
Trans. 1.59 de Gordura SatuÍada. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estâr isentos
de matéÍia terrosa, parasitas, Íungos, vestigios
de insetos, livres de umidade e coloração
especiÍica. Embalagem sem sinal de nenhum
tipo de violaÇáo.
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.
procedéncia, número de lote, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entreqa.

KG

73,60

R$ 5,00

R$ 368.00

KG

130,00

RS 2.90

R$ 377.00

2.3. Os dados dos fornecedor(es) classificados são os que seguem

I

CNPJ/MF no01.446.8í í/000í -83

Razão Social: IMPERATRIZ POLPAS DE
FRUTAS LTDA . EPP

Endereço: Rua Paraíba, no 1266, Bairro
Mercadinho, lmperatriz/l\44

CEP:65 901-290

Telefone:(99)

91

36-6145

EndereÇo Eletrônicorkifruta@gmail com

RG n"0299661920059

Órgão Expedidor/UF: SSP/l\/A
CNPJ/MF n" 05.743.965/0001 -98

Representante: Cleonice Dias Nascimento
Marinho
CPF n"956.319.095-53

Razão Social: COMERCIAL DO O

LID{.

cEP 65 907-000

Nova I mperatriz. lmperatriz/MA

Endereço Eletrônico: doocarnes@gmail.com

U

Faxr náo informado

EndereÇo: Av. Bernardo Sayáo, no 1500, Bairro

Telefone: (99) 3525-81 98

dN

Y

§/

íl

Fax: não rnformado

Representante Edisio do O

Rua Urbano Santos, 1657-Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz'MA
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RG no 0287290120058
Órgáo ExpedidoíUF: SESP/MA

CPF n" 215 439.503-10

CNPJ/MF n" 07.337.024/0001 -80

Razão Social: SOARES COSTA
COMERCIO EIRELI

EndereÇor Rua Padre Cícero, no 529. Bairro
Santa Rita, lmperatri2:/MA

CEP:ô5.917-'Í80

Telefone. não informado
EndeÍeço Eletrônico: jeremias02@hotmail.com
RG no 0000484971956
Órgão Expedidor/U

CNPJ/MF

F:

SESP/MA

no 07.538.092-0001 -07

Fax: náo informado
Representante: Jeremias Soares Costa
CPF no 333 856.023-00

Razão Social: MNS SILVA E CIA LTDA

EndereÇo: Rua Ceará, no í 36, Bairro Juçara,

CEP: 65.900-530

lmperatriz/MA
Telefone: (99) 9811 5-7382

Endereço Eletrônico:
mag ha linereida @hotma il com

RG no 334413940

Orgão ExpedidoíUF: SSP/MA

Faxr não informado

Representante. Maghali Nereida Sousa Silva
CPF n" 030.743.'183-50

CNPJ/MF n" 10.797 .573t000141

Razão Social: SUPERMERCADO PREçO
BOM . EIRELI

Endereço: Rua Álvaro Pereira, no 845. Parque
Santa Lúcia. lmperatriz/MA

cEP 65 912-140

TeleÍone. (99) 99196-3295
Endereço Eletrônico:
sup. precobom@hotmail.com

RG no 19477322007
Orgão Expedidor/UF: SSP/MA

CNPJ/MF n' 15.833.666/000 t -06

:-\

Fax: náo informado
Representante; Antonio Silveira Calisto da
Silva

I

CPF n" 257 370.743-15

yt

Razáo Socia|: BWA INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA . ME

EndereÇo: Rua Rui Barbosa, no 735, Bairro

Vila Redençáo, lmperatriz/MA

cEP 65 919-555

Telefone. (99\ 99 1 92-7 223

Fax: nâo rnformado

Rua Urbano Santos. 1657-Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - lrnperarriz/lvlA
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Representanter Wallison de Jesus dos
Santos

Endereço Eletrônico: não informado
RG no 0000945191987

CPF n" 011 .793 533-66

Orgão Expêdidor/UF: SSP/MA

Razão Social: NN EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA-ME

CNPJ/MF no 23.976.258/0001 -23
Endereçoi Rua Rafael de Almeida Ribeiro,
4, Bairro São Salvador, lmperatriz/MA

no

cEP 65 916-193

Telefone.(99) 3525-95ô4

Fax: náo informado

I

I

Endereço Eletrônico: nnservicê@hotmail com

Reprêsentanter Juliana Rosa de Jesus

RG n' 0283264120042
Órgão ExpedidoíUF:SESP/MA

CPF n" 602 751.603-86

2.3 ORGÃO(S) PARTTCTPANTE(S)
Secretaria Ít/unicipal de EducaÇão- SEIVIED
2.4. Do quantitativo
ITEM

GENERO ALIMENTICIO

I
I

APRES.

SEMED

u

ACHOCOLATADO EM PÓ. Achocolatado em
pó, embalagem de 2009. enriquecido com ferro.
(latas,
potes, pacotes etc.), não serão aceitas aquelas

As embalagens deverão ser íntegras
1

que estiverem rasgadas ou perfuradas

ou

KG

qualquer outro sinal de alteraçáo do produto ou

!l

embalagem, deverá conter externamente os

dados

de

identificação

e

procedência,

informação nutricional, número do lote, data de
fabricaÇão, quantidade do produto.

1.213,20

AçUCAR CRISTAL: Achocolatado em

?

pó,

embalagem de 2009, enriquecido com ferro. As
embalagens deveráo ser íntegras (latas, potes,
pacotes etc.), náo seráo aceitas aquelas que
estiverem Íasgadas ou perfuradas ou qualquer

outro sinal de alteraÇão do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os

dados

de

identificação

e

V

KG

procedência,

informação nutricional, número do lote, data de
fabric

o

uantidade do produto.

1367,00^

I
Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara
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ESTADO DO MARANHAO
Prefeitura Mu nicipal de lmperatriz

Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços
ALHO lN NATURA: Alho in natura, cabeças
íntegras, dentes grandes e uniformes, íirmes e

com brilho. Não serão aceitos

3

produtos

estragados, murchos ou que não se enquadÍam
lno prôcesso seletivo de padrão de qualidade. O

!produto deverá apresentar

o peso

KG

na

embalagem conforme solicitaçáo
5'16,00

AMIDO DE MILHO: Amido de milho embalagem

de 2009. Cereais, farináceos e leguminosos
devem estar isentos de matéria terrosa,
4

parasitas, fungos, vestigios de insetos, livres de
umidade e coloração especÍfica. A embalagem
deverá seí íntegra e conter externamente os
dados de identificação, procedência,

KG

informaçÕes nutricionais, número de lote e
uantidade do prod uto
ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO I:Arroz
tipo 1, classe longo fino, subgrupo polido, em

pacotes

5

de 1 Kg.

I

36.80

I

Cereais, farináceos e

leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas. fungos. vestígios de lnsetos,
livres de umidade e coloraçáo específica. As
embalagens deverão seÍ Íntegras. não seráo

I

KG

aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração
produto ou embalagem, deverá conter

do

externamente os dados de identificaçáo e
procedência, informaÇão nuÍicional, número do
lote, data de fabrica

o

12.862 00

uantidade do roduto

AVEIA EM FLOCOS: Arroz tipo 1, classe longo

5

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 especÍfica. As embalagens deveráo
ser íntegras, náo serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outÍo sinal de alteraÇáo do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificaçáo e procedência,

ÇÍl

KG

(
I

informação nutricional, número do lote, data de
43,80

fabric
o, uantidade do roduto
BATATA INGLESA lN NATURA: Batata inglesa
(Kg) in natura lavada. Não serão aceitas

I

7

< \l
{

batatas êstragadas, murchas, com brotos. ou
que não se enquadram no processo seletivo de
padrão de qualidade. Os produtos do grupo das

KG

hortaliças (verduras ê legumes) devem
apÍesentar o peso na embalagêm conforme
sol;cita

o

1

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara

CEP; 65.900-505 - hnperatriz,'MA
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lm pe

ratriz
Comissão Perma nente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

B

BETERRABA lN NATURA: Beterraba (Kg) in
natura. Náo serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no
pÍocesso seletivo de padrão de qualidade. O

produto devêrá apresentar

KG

o peso na

embalagem conforme solicatação.

I

73,00

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: Biscoito
doce tipo maisena, em pacotes de 4009, onde
em uma porÇão de 309 contenham 2,09 de
Proteínas e 4,19 de Gorduras totais.0,0g de
Gordura Trans, 2,19 de Gordura Saturada.
Cereais. íaranáceos e leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestigios de insetos, livres de umidade e
coloraçáo específica. Embalagem sem sinal de

I

KG

172,40

nenhum tipo de violaÇâo.

I

,o

BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Biscoito doce
tipo Maria, em pacotes de 4009, onde em uma
porÇão de 309 contenha 2 g de Proteinas e
4,59 de Gorduras totais, 0,09 de Gordura Trans,
1,89 de Gordura Saturada. Cereais, farináceos
e leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas. fungos, vestigios de insetos,

KG

livres de umidade e coloraçâo especÍfica.
Embalagem sem sinal de nênhum tipo de

754,80

violaÇão.

BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR
CHOCOLATE: Bascoito doce tjpo Maria sabor
chocolate em pacotes de 4009, onde em uma
porçáo de 309 contenham 1.89 de Proteínas e
11

!

3,59 de Gorduras totais, 0,09 de Gordura Trans,
1,59 de Gordura Saturada. Cereais, farináceos
e leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestigios de insetos,
livres de umidade
coloração especíÍica.
Embalagem sem sinal de nenhum tipo de

KG

e

violaÇão.

7

3,60

BISCOITO SALGADO

12

AMANTEIGADO:
Biscoito salgado tipo Cream Cracker sabor
amanteigado em pacotes de 4009, onde em
uma porÇão de 309 contenham no mínimo 2,79
de Proteínas, no máximo 5,29 de Gorduras
totais e no máximo 3.29 de Gordura Saturada.
Cereais, farináceos e leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa. parasitas. fungos,
vestÍgios de insetos, livres de umidade e

I

I

\v

KG
I

&

coloração especifica.
1

\
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Superintendência de Registro de Preços
13

14

CAFÉ EM PÓ: Cafe em pó com selo ABIC,

KG

embalagem de'1009

21 .60

CARNE BOVINA MOiDA:Carne bovina de 2"
qualidade (acem, fraldinha, músculo, peito,
ponta da palheta) moída, resÍriada, Iimpa.
aspecto próprio da espécie, nâo amolecida nem
pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio,
embalada em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, náo violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificaçáo,
procedência, número de lote, data de validade,
carimbo de inspeção do SIM e respectivo peso

KGi

em quilogramas.
4.806.00

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
pega.,osa, cor própria da espécie, sem manchas

I

ou

15

I

pardacentas. OdoÍ próprio,
esverdeadas
embalada em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, náo violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o
momento do consumo A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificaçáo,
procedência, número de lote, data de validade,
carimbo de inspeÇão do SIM e respectivo peso

KG

t(

em quilogramas.

16

2

CEBOLA lN NATURA: Cebola (Kg) branca in
natuÍa. Náo serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no
processo seletivo de padrão de qualidade. O

produto deverá apresentar

lN

141 .00

I
I

KG

o peso na

embalagem confoÍme solicitação.

CENOURA

t

2.182.00

NATURA:Cenoura

(Kg)

I

in

natura. Nâo serão aceitos produtos estragados,
17

murchos

ou que não se

enquadram no

processo seletivo de padrão de qualidade. O

produto deverá apresentar

KG

q
\

o peso na

embalagem conforme solicitação
2.
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Superintendência de Registro de Preços
I"rr"r,

tN NATURA: chuchu in natura de
tamanho
e colorações untÍormes.
lprrmeira.
18

19

livres de materiais terrosos. sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte
inadequados. O pÍoduto deverá apresentar o
peso na embalagem conforme solicitaÇáo

COCO RALADO: Coco Íalado úmido e
adoçado embalagem plástica de 1009. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informaçÕes nutricionais. número de lote,
uantidade do

20

KG

51.00
I

35,20

rod uto

coLORíF|CO EM PÓ: colorífico em pó,
embalado em pacotes de 509. A embalagem
deverá constar externamente. os dados de
identificaÇáo e procedência, número de lote e

KG

quantidade do produto

513, 1 5

FARINHA DE MILHO FLOCADA: Farinha de
milho flocada. Flocos grandes, amarelos, sem

sal, embalada em pacotes/sacos

21

plásticos,
transparentes, limpos, náo violados, resistentes.
A embalagem deverá conter externamente os
identificaçáo, procedência.

KG

dados de

I

22

infoÍmaçÕes nutricionais, número de lote,
uantidade do roduto Embal em de 500
FARINHA DE TRIGO: Farinha de trigo sem
fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico,
embalagem de 1kg em sacos plásticos
transparentês, isento de sujidades e umidade,
não violados, resistentes. Acondicionados em
fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificaÇão,
procedêncaa, número de lote, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade
mÍnima de 06 (seis) meses a partir da data de
ent

1.340,50

,'i.N
KG

130,00

a

FEIJAO COMUM TIPO 1: Feüáo comum, tipo 1,
classe cores, embalagem de 1kg em sacos
plásticos transparêntes, isento de suJidades e

umidade, não violados,

I

resistentes.

KG

Acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificaÇão, procedência, número de
lote, quantidade do produto.

o

I

1.504,00

,?

44)
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FRANGO INTEIRO CONGELADO: Apresentarsê congelados, livre de parasatos e de qualquer
substância contaminante que possa alterá-la ou

e sabor
próprios. Embalados em saco plástico próprios

encobrií alguma alteração, odor
24

da marca, atóxico, limpo, náo vaolado,
resistente, que garanta a integridade do
produto. A embalagem deverá conter
exteínamente os dados de identiÍicação,

KG

de lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SlF e carimbo de inspeçáo do SlF.
procedência, número

8.808 00

FRANGO PEITO CONGELADO: Apresentar-se
congelados, livre de parasitos e de qualquer
substância contaminante que possa alterá-la ou

encobrir alguma alteraçáo, odor e sabor
próprios. Embalados em bandejas de isopor
plastificadas ou saco plástico próprios da
25

marca, atóxico, limpo, náo violado, resistente,

a integridade do produto. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificaÇáo, procedência, número de
lote, quantidade do produto, número do registro
no Ministério da AgricultuÍa/SlF e carimbo de
que garanta

1.555,00

rns e ão do SIF

LEITE EM P INTEGRAL: Leite em pó integral
embalagem de 2009, com SlF, onde uma
porçáo de 269 contenha 6,69 de Protêínas,
7.29 de Gorduras Totais, 4,49 de Gorduras
Saturadas, 124m9 de sodto. 223 mg de cálcio e
valor energético a partir de 129 Kcal por porçáo.
As embalagens deverão ser íntegras, não serâo
26

m

I

Lí)

aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração
do produto ou embalagem, deverá conter

27

externamente os dados de identificaÇão e
procedência, informação nutricional, número do
lote, data de Íabricaçáo e quantidade do
produto.(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA
ME e EPP - LC 123/2006 - Art.48 inciso I
LEITE EM P INTEGRAL: Leite em pó integral,
embalagem de 2009, com SlF, onde uma
porção de 269 contenha 6,69 de Proteínas,
7.29 de Gorduras Totais, 4.49 de Gorduras
Saturadas, 124m9 de sódio, 223 mg de cálcao e
valor energético a partir de 129 Kcal por porÇáo.
As embalagens deverão ser integras. náo seráo
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteraÇáo
do produto ou embalagem, deverá conter
oe
externamente os dados de identiÍi

l/
I

1 102,00

D
KG

\

Rua Urhano Santos, 1657-Baino JuçaÍa
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procedência, inÍormação nutricional, número do

lote. data de fabricaçáo

e

I

quantidade do

produto.(COTA DE 75%).

MÀçÃ NACIONAL: MaÇá nacional in natura,
com aspêcto. cor, cherro e sabor próprio. com
polpas firmes e intactas, tamanhos e coloraçáo
uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e
28

29

maduras. isenta de enfermidades, materaal
terroso, umidade externa anormal, isenta de
sujidades, parasitas e larvas, sem danos Íísicos

KG

e mecânicos oriundos de manuseio e transporte
inadequado. Unidades aproximadas a '1009.
MAEARRÃOTSPAGUETTE; Macarrão de
sêmola tipo Espaguete, enriquecido com Íerro e
ácido fólico, em pacotes de 5009. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar isentos
de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios
de insetos, livíes de umidade e coloração
especíÍica. As embalagens deveráo ser
íntegras, não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer

ouúo sinal de alteração do produto

31

8,30

KG

ou

embalagem, deverá conter externamente os

dados de identificaçáo e

procedência,

informação nutricional, número do lote, data de
fabricaÇão e quantidade do produto.

MACARRÂO PARAFUSO:

1

.202,50

MACATTãO dE

sêmola tipo Parafuso, enriquecido com ferro e

30

M

I

ácido fólico, em pacotes de 5009. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar isentos
de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios
de insetos, livres de umidade e coloração

L

específica. As embalagens deveráo ser
Íntegras, nâo serão aceitas aquelas que

KG

estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer

de alteraÇáo do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os
outro sinal

dados

de

identificaçâo

e

procedência,

informação nutricional, número do lote, data de

I

ÍabricaÇão e quantidade do produto.

1 519,50

MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM
SAL: Margarina vegetal cremosa com sal, 60%

I

I
\

de lipídios, embalagem potes plásticos de 2509.
As embalagens deveráo ser íntegras, náo seráo
31

aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou

KG

perfuradas ou qualquer outro sinal de alteraÇâo
do produto ou embalagem, deverá conter

externamente os dados de identificaÇão e
procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricaÇão e quantidade do

584,75

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara
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lProduto.

MILHO PARA CANJICA AMARELO: Milho
para canjica amaíelo, grupo especial, subgrupo

despeliculado, classe amarela,

de 5009

tipo 1em

Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria
pacotes

32

terrosa, pãrasitas, fungos. vestigios de insetos,
livres de umidade e coloração específica. As
embalagens deveráo ser íntegras, náo serão

KG

aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteraçáo
do produto ou embalagem, deverá conter

I

externamente os dados de identificaçáo e
procedência, informação nutricional, número do
lote. data de fabricaçáo e quantidade do
produto.

JJ

456,50

ÓLeO oe SOJA: Ôleo de soja, garrafa PET de
900 ml, que contenha no máximo 9% de
gorduras saturadas por porção. As embalagens
deveráo ser íntegras, náo 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,
informaçáo nuÍicional, número do lote, data de

GARRA
FA PET
9OOML

fabricaÇâo e quantidade do produto

1.659,00

W

OVO:Ovo de galinha, branco tipo extra, Íresco,
limpo, pesando aproximadamente 609 cada,

em

34

bandejas

de

papelão,
acondicionadas em caixas lacradas, limpas,
secas, náo violadas, resistentes, que garantam
a integridade do produto até o momento do
embalagem deverá conter
consumo.

acomodado

A

UNIDAD

os dados de identificação e
procedência, número de lote, data de

externamente

ll

E

embalagem, data de validade, condiÇóes de
armazenamento, quantidade do produto,

número

do

Registro no Ministério da
e carimbo de inspeção

Agricultura/SlF/DIPOA

I

I

I

1.799,70

do SlF.

PÃO MASSA FINA: Produto a base de farinha

de trigo especial, fermento, ovos, gordura
I

hadrogenada

ou banha, contendo

reforçador.

e leite em pó integral de
origem animal. Embalagem: deverá ser

§\

aÇúcar, sal, antimorfo

KG

acondicionados em sacos de polietileno atóxico,
resistente e transparente etiquetados com peso,
data de produÇão e validade, Unidades
aproximadas a 309.

406 70

'6. 1\
---J
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POLPA oE FRUTA SABOR ACEROLA: Polpa
de frutas selecionadas sabor Acerola, isentas
de contaminação. A embalagem plástica de
5009 deve conter a validade de no mínimo 06
meses a 01 ano, com o registro obrjgatÔrio no

Ministário

36

da Agricultura Pecuária e
- MAPA. As embalagens

Abastecimênto

KG

deveráo ser íntegras, não seráo aceitas aquelas

que esliverem rasgadas ou perfuradas

ou

qualqueÍ outro sinal de alteraÇáo do produto ou

embalagem, devêrá conter externamente os

dados de identiÍicação e

procedência,

informação nutricional, número do lote, data de

oe uantidade do roduto
PoLPA DE FRUTA SABOR CAJA: Polpa de
frutas selecionadas sabor Cajá, isentas de
contaminaÇão. A embalagem plástica de 5009

1.614 00

fabri

deve conler a validade de no mínimo 06 meses

37

a 01 ano. com o registro obrigatório no
Minlstêrio da Agricultura Pecuária e
Abastecimento - |\4APA. As embalagens
deverão ser íntegras. não serão aceitas aquelas

que estiverem rasgadas ou perfuradas

ou

qualquer outro sinal de alteraçáo do produto ou

embalagem, deverá contêr externamente os

dados

de

e

procedência,
identificação
informaÇão nutricional, número do lote, data de
fabricaÇão e quantidade do produto.
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU: Polpa de

1.461,00

tffi

frutas selecionadas sabor Cajú, isentas de
contaminação. A embalagem plástica de 5009
deve conter a validade de no minimo 06 meses

38

a 01 ano, com o registro obrigatório no
Ministerio da Agricultura Pecuária e
Abastecimento - i/lAPA. As embalagens

KG

deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas

que estiverem rasgadas ou perfuradas

ou

qualquer outro sinal de alteraÇáo do produto ou

embalagem, deverá conter externamentê os
dados de identificaÇáo e procedência,
informaçáo nutricional, número do lote, data de
fabricaÇão e quantidade do produto.
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA: Polpa de

39

1

frutas selecionadas saboÍ Goiaba. isentas de
contaminaÇão. A embalagem plástica de 5009
deve conter a validade de no mínimo 06 meses
a 01 ano, com o registro obrigatório no

W
.V

KG

da

Agricultura Pecuária e
Abastecimento - MAPA. As embalagens
Ministério

.461 ,00

deveráo ser íntegras, não serão aceitas aquelas

que estiverem rasgadas ou perfuradas

ou

qualquer outro sinal de alteração do pÍoduto ou

1.542,00

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
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embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificaÇáo e procedência,
informaÇáo nutricional, número do lote. data de
fabricaçáo e quantidade do produto.

POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA:
Polpa de frutas selecionadas sabor Maracujá,
isentas de contaminação. A embalagem plástica
de 5009 deve conter a validade de no mínimo
06 meses a 01 ano, com o íegistÍo obrigatório

4A

no Ministério
Abastecimento

da Agricultura
- MAPA. As

Pecuária e

embalagens
deveráo ser íntegras, náo serão aceitas aquelas

que estiverem Íasgadas ou perfuradas

KG

ou

qualquer outÍo sinal de alteração do produto ou

embalagem, deverá conteÍ externamente os

dados de identificação e

procedência,
rnformaçáo nutricional, número do lote, data de
fabricaÇão e quantidade do produto.

PROTEINA TEXTURIZADA
41

OE

1.433,00

SOJA

ESCURA:Proteína texturizada de soja escura,
apresentada em grãos com aspecto, cor, cheiro
sabor próprios, acondicionada em saco

e

plástico

KG

de 4009,

transparente, isento de
sujidades, com data de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.

294.40

SAL REFINADO: Sal refinado iodado em
pacotes plásticos de 1 kg. As embalagens

ffi

deverão ser íntegras, não serâo aceitas aquelas

que estiverem rasgadas ou perfuradas
42

ou
qualquer outro sinal de alteraÇáo do produto ou

KG

embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificaÇáo e procedência, número
do lote, data de fabricação e quantidade do

,r

produto.

840,00

lN NATURA: Tomate in natura.
Írescos. Não serão aceitos produtos
TOMATE
43

I

estragados, murchos ou que náo se enquadram
no processo seletivo de padráo de qualidade.

Os produtos devem apresentar

o

KG

peso nas

embalagens conforme solicitado.

44

2.182,00

VINAGRE DE ALCOOL: Vinagre de álcool,
embalagem garrafa pet de 500 ml. 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 identifacaÇáo e

procedência, número do lote,
fabrica oe uantidade dc Íoduto

data

U

ü
L

de

260,50

,§
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3. DA VALIDADE DA ATA
Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de í 3
de março de 20í9, não podendo ser prorrogada.
3.1 . A validade desta

4. DA GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

4.1. Cabeá à Superintendência de Registro de Preços da Comissão Permanente de
Licitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questóes legais,
em conformidade com as normas do Decreto Municipal no 13, de 31 de março de 2015.
5. DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados são os preços unrtários oÍertados pelos signatários desta Ata.
5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os
materiais com preÇos iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de
realização da sessão pública do Pregão Presencial no 12512018, que é parte integrante
desta Ata de Registro de Preços, independentêmente de transcrição.
5.1 .

6. DA UTILIZAÇAO DO REGISTRO DE PREçOS

d

í. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos
de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados
6.

durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

6.2. O ajuste com os fornecedores registrados será íormalizado pelos interessados
mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do
Pregão Presencíal no 12512018.

/h

6.3. Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar
contrato com os fornecedores que trveram os preços regrstrados, devendo comunicar ao
órgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo estabelecido pel
órgãos participantes.

1
6.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias, conlados a partir da convocaçáo, para
a assinatura do contrato;
6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido
ou se recuse a executar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem
prejuízo das sançôes p revistas em lei e no instrumento contratual. Neste caso, o ó rgão
participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocFr ucessivamente,
Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900--50-5 - lmperatrizlMA
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por ordêm de classificação, os demais fornecedores

6.6. O detentor do registro de preços, durante

o

prazo de validade desta Ata, fica

obrigado a:
6.6.1. Atender os pedidos efetuados pelos órgãos participantes do SRP;

6.6.2. Fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas
pelo participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo registrado,
6.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgão gestor
do registro de preÇos sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente
Ata (carona).
7. DAS COND|ÇOES GERATS

. As condições

gerais do fornecrmento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e dos fornecedores registrados,
7.1

sanÇôes e demais condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência e

no Edital do Pregão Presencial no 12512O't.8.

8. DA DTVULGAçAO

A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município, que é
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Orgão Gerenclador até
o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte
8.1 .

dias daquela data.

8.2. Registre-se que, no âmbito do pregão, caso o primeiro colocado se recuse a assinar
o contrato, a Administração deve convocar os licitantes subsequentes para negociar, na
ordem de classificação, sem que exista a obrigatorredade destes em igualar a proposta
inicralmente vencedora, conforme disposto no arl. 27, § 3o, do Decreto 5450/05 e Decreto
o13t2015.
8.2.1. Art. 27 § 30 O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida no § 2o
ou quando, injustiíicadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de
preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificaÇão, para. após comprovados os reqursitos habilitatórios e feita a negociação,
assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e e
Rua Llrbano Santos. 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Ínr peratriz,lVí A
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