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ESTADO DO MARANHAO
Prefeitura Mu nicipal de lmperatriz
Comissão Perma nente de Licitação

Superintendência de Registro de Preços

1/oa

PREGÃO PRESENCIAL NO 123/20í8.CPL

A COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAçAO - CPL, vinculade ao gabinete do

Prefeito, criada pela instituída pelo Decreto no 044, de 31 de julho de '1997 e suas
alterações posteriores, com sede e foro na cidade de lmperatriz/MA, com sede à Rua

Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - IVA - CEP 65.900-505, neste ato
representado Presidente, Sr.Bruno Caldas Siqueira Freire, brasileiro, casado, portador

da Cédula de ldentidade n' 000042210795-6 SESP/MA 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 Decreto Municipal no 27 de 04 de

.iulho de 2014, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na

íorma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS no I 23/20í 8, publicada no dia 25 de
janeiro de 20í9, abertura da sessão em 07 de fevereiro de 20'19, às'14:00h, Processo
Administrativo n." 20.00'1.2624/20í 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 condições 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 201 3, Lei Federal no.

10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal no. 02212007. Decreto [\ilunicipal no

13 de 31 de março de 2015, em conformidade com as disposições a seguir:

í. DO OBJETO
1.í. A presente Ata tem por obleto o registro de preÇos para a eventual Aquisição de
gêneros alimentícios destinados a Alimentação Escolar dos alunos dos Programas
PNAC, PNAP PNAE. EJA, MAIS EDUCAÇÃO E AEE das escolas/creches dos POLOS
I, ll, lll, lV e V da ZONA URBANA conforme planilha anexa (especificando cada item

suas especificações técnicas - valor nutricional e/ou embalagem- seus respectiv
quantitativos por programa) do Pregão Presencial no 12312O18. que é parte integra
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREçOS, ESPECIFICAÇÕES, AUANTITATIVOS E FORNECEDORES

2.1.Do quantitâtivo

QUANTITATIV
O ORGÃOS

PARTICIPANT
E
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Comissão Perma nente de Licitação

Superintendência de Registro de Preços

ACHOCOLATADO EM P
Especificação Técnica: Achocolatado em pó,
embalagem de 2009, enriquecido com ferro. As
embalagens deveráo ser íntegras (latas, potes,
pacotes etc.), não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou

rembalagem. deverá conter externamente os
lciados de identificaÇão e procedéncia.
'informação nutricional. número do lote. data de
fabricação. quantidade do produto. (COTA DE
25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC
12312006 - Art. 48, inciso I

ACHOCOLATADO EM PO
Especificação Técnica ACHOCOLATADO EÍV
PO Achocolatado em pó, embalagem de 2009,
enriquecido com ferro. As embalagens deverão
ser íntegras (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 identiÍicação e
procedência, informação nuÍicional, número do
lote, data de fabricaÇão, quantidade do produto.

r'

1

COTA DE 75%
AÇUCAR CRISTAL
Especificação Técnica: Açúcar cristal em pacotes
de 1 kg. Acondicionado em pacote plástico, Íntegro.
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, dala de fabricação, quantidade do produto.
(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP -
LC í2312006 - Art. 48, inciso l)

AçUCAR CRISTAL
Especificação Técnica. Açúcar cristal em pacotes
de 1 kg. Acondicionado em pacote plástico, íntegro,
resistente, vedado hermeticamente. As
embalagens deverão ser íntegras, náo serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do

duto ou embalagem, deverá conter

Rua [.]rbano Santos. 16.57 Bain'o Juçara
CEt'; 65.900-505 - lmpcratrizlMA

TES

3 225,20 16 126,00

9 675 60 48 378 00

10.910,00 54 550,00

32.730.00 163 650,00
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COTA DE 75%
ADOçANTE DIETETICO LIQUIDO
Especificação Técnica: Adoçante dietetico
liquido a base de Steviosídeo embalagem de 65
ml (conforme exigência da Lei n'í 2.982 de 28
de maio de 2014). 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
fabrica o, uantidade do roduto
ALHO IN NATURA
Especificação Técnica. Alho rn natura. cabeças
íntegras, 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 DE
25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC
12312006 - Art. 48 inciso I

ALIMENTO COM PROTE NA ISOLADA DE
SOJA EM PO SABOR CHOCOLATEA

EspeciÍicação Técnica. Alimento com proteína
isolada de soja em pó sabor chocolate rico em
vitaminas e minerais para dietas com restrição
de lactose (leite de soja) emb. lata 3009
(conforme exigência da Lei n'12.982 de 28 de
maio de 2014). 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 identifica cedência,

0,13

1.368,00

4.102,00

6,30

0,65

31 ,s0
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ALHO IN NATURA
Especificação Técnica: Alho in natura, cabeças
íntegras, dentes grandes e uniÍormes, firmes e
com brilho. Não seráo 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 DE
7 5o/ol.

6 840,00

20 510,00

@
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externamente os dados de identificação e
procedência, informaÇão nutricional, número do
lote, data de fabricação, quantidade do produto.
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Prefeitura Municipal de lm pe ra triz
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Superintendência de Registro de Preços

iníormação nutricional, número do lote, data de
íabrica ão, uantidade do roduto
ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE
SOJA EM PO SABOR NATURAL
Especificação Técnica: Alimento com proteina
isolada de soja em pó sabor natural rico em
vitaminas e minerais para dietas com restriÇão
de lactose (leite de soja) emb. lata 3009
(conforme exigência da Lei n"12.982 de 28 de
maio de 2014). 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 identificaçáo e procedência,
iníormação nutricional, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto.

AMIDO DE MILHOA
EspeciÍicação Técnica. Amido de milho
embalagem de 2009. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos. vestígios de insetos,
livres de umrdade e coloração específica. A
embalagem deverá ser integra e conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informaçóes nutrrcionais, número de

824,60

lote e uantidade do roduto
ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1

Especificação Técnica: Arroz tipo 1, classe longo
fino, subgrupo polado, em pacotes de 1Kg.
Cereais. farináceos e leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa. parasitas, íungos,
vestígios de insetos, livres de umidade e coloração
específica. 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 DE 25ol0, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC

f7

9

12312006 - Art. 48, inciso I

ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO
1 Especificação Técnica. Arroz tipo '1, classe
longo fino, subgrupo polido, em pacotes de 1 Kg.
Cereais, farináceos e I uminosos devem estar

36,90 184,50

4.123.00

34.617,00 173.085,00

103.850,00 519.250,00

01 !
1',

11

Rua tjrbano Santos. 1657 Baino Juçara
CEP: 65.900-505 - lmperatriz N4A

ür
§

12

I

I

Ir

t\\

)w



iã1,

*'i

isentos de matéria terrosa, parasitas, íungos,
vestígios de insetos, livres de umidade e coloraÇão
específica. 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
externamente os dados de identificaÇão e
procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação, quantidade do produto.
COTA DE 75%

BETERRABA IN NATURA
EspeciÍicação Técnica. 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 o na embala em conforme solicita ão

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA'0" LACTOSE
Especificação Técnica: Biscoito doce tipo

maisena "0" lactose, em pacotes de 2009, onde em
uma porção de 309 contenham 2 0g de Proteínas e

de Gorduras totais, 0, de Gordura Trans,

í*'- 
.,

\ 1,oc 
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15.755,00 78.775.00

'1 897,00

19.980,00

ESTADO DO MARANHAO
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Superintendência de Registro de Preços
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AVEIA EM FLOCOS FINOS
Especificação Técnica: Aveia em flocos finos,
embalagem de 2009. 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 íabricação, quantidade do produto.

824,60 4.123,00

BATATA INGLESA IN NATURA
Especificação Técnica: Batata inglesa (Kg) m
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 coníorme solicitação.

4É 9.485.00

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA
Especificação Técnica: 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, 0,09 de Gordura Trans. 2,19 de
Gordura Saturada. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de materia
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloraçáo especÍfica.
Embalagem sem sinal de nenhum tipo de violação.

3.997,60

17 4,60

4,1

23,00

I
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BISCOITO DOCE TIPO MARIA
EspeciÍicação Técnica Biscoito doce tipo
Maria, em pacotes de 4009, onde em uma
porção de 309 contenha 2 g dê Proteínas e 4.59
de Gorduras totais, 0,09 de Gordura Trans, 1,89
de Gordura Saturada. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isêntos de metéria
terrosa, parasitas, fungos. vestígios de insetos,
livres de umidade e coloração específica.
Embalagem sem sinal de nenhum tipo de
violaÇão (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA
ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48 inciso I

BISCOITO DOCE TIPO MARIA
Especificação Técnica. Biscoito doce tipo
Maria, em pacotes de 4009, onde em uma
porção de 309 contenha 2 g de Proteínas 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,
Iivres de umidade e coloração especifica.
Embalagem sem sinal de nenhum tipo de
viola ao COTA DE 75%

BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR
CHOCOLATEEspecificação Técnica: 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 Saturada.

Cereais, farináceos e leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos,

vestígios de insetos, Ivres de umidade e coloração
específica. Embalagem sem sinal de nenhum tipo

de viola o
BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO

Especificação Técnica: Biscoito salgado tipo
Cream Cracker sabor amanteigado em pacotes de
4009, onde em uma porção cie 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,
insetos, livres de umidade e

2 004,00 10.020 00

6 008,00 30.040,00

1.466,80 7.334,00

ryL

Rua Urbano Santos. 1657 Bairo Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatrizi MA @
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r 2.19 de Gordura Saturada. Cereais. farináceos e r

leguminosos devem estar isentos de matéria 
I

terrosa. parasitas, fungos. vestÍgros de insetos.
hvres de umidade e coloraÇão específica.

Embalaqem sem sinal de nenhum tipo de violaçáo. ]
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BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO
Especificação Técnica: Biscoito salgado tipo

Cream Cracker sabor amanteigado em pacotes de
4009. onde em uma porção de 309 contenham no

mínimo 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 matérie têrrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e

colora oes ecífica COTA DE 75%

CAF EM
Com selo ABIC. embalagem de 1009

CARNE BOVINA MOIDA
Especificação Técnica: Carne bovina de 2a
qualidade (acém, fraldinha, 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 êm 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 DÊ 25%, EXCLUSIVA

PARA ME e EPP - LC 12312006 - Art. 48,
inciso I

CARNE BOVINA MOIDA
Especificação Técnica: Carne bovina de 2"
qualidade (acém, Íraldinha, músculo, peito,
ponta da palheta) moída, resfriada, limpa,
aspecto próprio da espécie, não amolecida nem
pegajosa, cor própria da espécie, sem manchas

ardacentas. Odor ro fl0,

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Mu nicipal de lmperatriz

Com issão Permanente de Licitaqão
Superintendência de Registro de Preços
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13 620,00 68 100,00

40 860,00 204.300,
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Rua Urbano Santos. 1657 Baino Juçara
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coloraÇão específica. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA
PARA ME e EPP - LC 12312006 - Art. 48, incaso l).

BISCOITO SALGADO "0" LACTOSE
Especificação Técnica: Biscoito salgado "0"

lactose 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,

2.7

livres de umidade e colora cífica

16.998 80 84.994,00

56,00

11 ,20

1 620,00

26
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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 anspeÇão do SIM e respectivo peso
em uilo TAM AS COTA DE 75%,)
CARNE BOVINA PICADA

I Especificação Técnica: Carne bovina de 2'
qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito, ponta
da pelheta) picada resÍriada, 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 inspeçáo do SIM e respectivo peso em
quilogramas (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA
ME e EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso I

CARNE BOVINA
Especificação Técnica: Carne bovrna de 2a
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. Iimpo, nâo 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 em

nlas (coTA DE 75%).
CEBOLA IN NATURA

EspeciÍicação Técnica. 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 solicita ão
CENOURA IN NATURA
Especificação Técnica: Cenoura (Kg) in natura
Não serão aceitos produtos estragados. murchos

quqlAo 99 glquSdrSl no rocesso seletivo de

4.942.00

14 823 00 7 4.115.00

m.
28

22.940.00

23.59'1,00

114.700,00

U

Rua [.]rbâno Santos. I657 -Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - lnrperatliz'MA
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117 955,00
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padrão de qualidade. O produto deverá apresentar
o so na embala em conforme solicita

l''
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CHUCHU IN NATURA
Especificação Técnica: Chuchu tn 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

2 060,00

na embala em conforme solicita o
COCO RALADOESpecificação Técnica: Coco
ralado úmrdo e adoçado embalagem plástica de
1009. A embalagem deverá conter exlernamente

os dados de identificação, procedência,
inÍormaçôes nutricionais. número de lote.

quantidade do produto.

360,10

COLOR FICO EM P
Especificação Técnica: Colorífico em pó,
embalado em pacotes de 509. A embalagem
deverá constar externamente, os dados de
identificaçáo e procedência. número de lote e
quantidade do produto.

5 468,85

FARINHA DE MILHO FLOCADA
Especificação Técnica. Farinha de milho flocada.
Flocos grandes, amarelos, sem sal, embalada em
pacotes/sacos plásticos, lransparentes, limpos, não
violados, resistentes. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificaÇão,
procedência, informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Embalagem de 5009.

13.608,50

FARINHA DE TRIGO
Especificação Técnica: 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.

1.218,00

9.28 FErJ O COMUM TIPO 1

Especificação Técnica: Feijão comum, tipo 1
17.625,00

Rua [Jrbano Santos, 1657 Bairro Juçara

CEP: 6i.900-505 - hnperatriz'l\44
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6 090,00

35

31

í 800,50

27 344,25

68.0042,50
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classe cores, embalagem de 1kg em sacos
plásticos transparentes, rsento 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.

FRANGO INTEIRO CONGELADO
Espêcificação Técnica: 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 Iote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SlF e carimbo de inspeção do SIF
(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP .
LC í 2312006 - Art. 48, inciso l)

FRANGO INTEIRO CONGELADO
Especificação Técnica: 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 tt/linistério da
Agricultura/SlF e carimbo de inspeção do SlF.
(coTA 75%)

FRANGO PEITO CONGELADO
Especificação Técnica: 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 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 identifica Ça

21.413,00

64 237.00

6 101 ,00

107.065,00

321 185.00

30.505.00

M
JÕ
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Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara
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procedência, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministerio da
Agricultura/SlF e carimbo de inspeção do SlF.
(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP -
LC 12312006 - Art. 48, inciso l)

FRANGO PEITO CONGELADO
EspeciÍicação Técnica: 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 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 identiíicação,
procedência, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SlF e carimbo de inspeção do SlF.

COTA 75%
LEITE EM PO INTEGRAL
Especificação Técnica: 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 cálcio e valor
energético a partir de 129 Kcal por porção. As
embalagens deverão ser íntegras, não seráo
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
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 produto.
(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME ê EPP -
LC '12312006 - Art. 48, inciso l)
LEITE EM P INTEGRAL
Especificação Técnica: Leite em pó integral,
embalagem de 200g, com SlF, onde uma porção
cje 269 contenha 6,69 de Proteínas, 7,29 de
Gorduras Totais, 4,49 de Gorduras Saturadas,
124m9 de sodio, 223 mg de cálcio e valor
energético a partir de 129 Kcal por porção. As
embalagens deverão ser íntegras, não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteraÇão do

\ " r,/ wESTADO DO MARANHAO
Prefeitu ra Municipal de lmperatriz
Comissão Perma nente de Licitação

Superintendência de Registro de Preços

40

41

42

18.298,00

'13.41 3.00

40 239.20

91 940.00

67 065,00

201 .196,00

ffiJ

produto ou
externamente

embalagem, deverá conter
os dados de identifica oe

Rua Urbano Santos. I657 Bairro Juçara

CEP: ó5.900-505 - Imperatriz N4A
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procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
coTA 75%

MAÇ NACIONAL
Especificação Técnica: [\/açã nacional in natura,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com
polpas firmes e intactas, tamanhos e coloração
uniíormes, devendo ser bem desenvolvidas e
maduras, isenta de enfermrdades, material terroso,
umidade externa anormal, isenta de sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos de manuseio e transporte inadequado.
Unidades a roximadas a 100
MACARRAO ESPAGUETTE
Especificação Técnica. Macarrão de sêmola tipo
Espaguete, enriquecrdo 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 específica. 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 fabrica oe uantidade do oduto
MACARRAO PARAFUSO
Especificação Técnica: Macarrão de sêmola tipo
Parafuso, 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,
livres de umidade e coloração específica. 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 íabricação e quantidade do produto.
(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP -
LC 12312006 - Art. 48, inciso l)

MACARRAO PARAFUSO
Especificação Técnica. Macarrão de s
Parafuso, enriquecido com ferro e ácido

8.396 80

10.287,s0

4 589,00

êmola tipo I j3.765,00
fólico,

22.945,00

ffi
U"
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43 41.984,00
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68.825,00

pacotes de 5009. 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 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.
(corA DE 75%)

31.003,75

6 200.75

MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL
Especificação Técnica: ltlargarina vegetal
cremosa com sal, 60% de lipídios, embalagem
potes plásticos de 2509. 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

MILHO PARA CANJICA AMARELO
Especificação Técnica. 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,
vestígios de insetos, livres de umidade e coloraçáo
específica. 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 identiÍicação e
procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.

47

48

roduto

4 679,00

23.395,00

18.015,00 90 075,00

,,À

49

OLEO DE SOJA
Especificaçào Técnica: Oleo de soja. garrafa PET
de 900 ml, que contenha no máximo 9% de
gorduras saturadas por porçào. As embalagens
deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas
que estiverem rasgadas ou períuradas ou qualquer
outro sinal de alteraÇão do produto ou embalagem,
cleverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, rnformação nutricional,
número do lote, data de fabricaçáo e quantidade do
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produto

OVO DE GALINHA
Especificação Técnica: Ovo de galinha, branco
tipo extra, fresco, limpo, pesando
aproximadamente 609 cada, acomodado em
bandejas de papelão, acondicionadas em caixas
lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes,
que garantam a integridâde 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/SlF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SlF.

39P O FRANC S
Especificação Técnica:Produto a base de farinha
de trigo especial, fermento, ovos, gordura
hidrogenada ou banha, contendo reíorçador,
açúcar, sal, antimodo 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 vafidade; Unidades
aproximadas a 509.

PAO MASSA FINA
EspeciÍicação Técnica:Produto a base de farinha
de trigo especial, fermento, ovos, gordura
hidrogenada ou banha, contendo reforçador.
açúcar, sal, antimorfo e leite em pó integral de
origem animal. Embalagem: deverá ser
acondrcionados em sacos de Dolietileno atóxico,
resrstente e transparente etiquetados com peso,
data de produção e validade; Unidades
aproximadas a 309. (COTA DE 25o/,, EXCLUSIVA
PARA ME e EPP - LC 12312006 -Art.48, inciso l)

P O MASSA FINA
Especificação Técnica:Produto a base de íarinha
de trigo especial, fermento, ovos, gordura
hidrogenada ou banha, contendo reforÇador
açúcar, sal, antimorío e leite em pó integral de
origem animal. Embalagem: deverá ser
acondicionados em sacos de olietileno atóxico.

48 938.22

8,05

10 560.00

31.681,20

52 803 00

'158.406,00

v

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara

CEP: ó5.900-505 - Inrperatriz- MA @
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resistente e transparente etiquetados com peso,
data de produção e validadel Unidades
aproximadas a 309. (COTA DE 7 5o/ol

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA
Especificação Técnica: Polpa de frutas
selecionadas sabor Acerola, isentas de
contaminação. A embalagem plástica de 5009 deve
conter a velidade de no mínimo 06 meses a 01
ano. com o registro obrigatório no Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento - tvlAPA. 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%, EXCLUSIVA PARA ME ê EPP .
LC 123/2006 - Art. 48, inciso l)

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA
Especificação Técnica: 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 obrigatório no Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento - ÍvlAPA. As
embalagens deyerão ser íntegras, não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteraçâo do
produto ou embâlagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência. rnformação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
COTA DE 75%

POLPA DE FRUTA SABOR CAJA
Especificação Técnica: Polpa de frutas
selecionadas sabor Cajá, 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 I\/inistério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento - IVIAPA. 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 Ce

4 A44.OO

14 533 50

4.487.0056

ô

I

Rua LJrt ano Santos, 1657 Bairro Juçara

CLIP: 65.900-505 - lnrperatriz,'MA
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72.667,50

i 24220,oo 
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58

59

identificaÇáo e procedência, informaÇão nutricional,
número do lote, data de fabricação e quantidade do
produto (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e
EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso I

POLPA DE FRUTA SABOR CAJU
EspeciÍicação Técnica: Polpa de frutas
selecionadas sabor Cajú, isentas de contaminação.
A embalagem plástica de 5009 deve conter a

validade de no minimo 06 meses a 0í ano. com o
registro obrigatório no Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento - MAPA. As embalagens
deveráo ser íntegras, não serão aceitas aquelas
que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteraçáo do produto ou embalagem.
deverá conter externamente os dâdos de
identiÍicação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de Íabricação e quantidade do

duto (COTA DE 75%)

t
67.300,00

13.460.00

*\
U

POLPA DE FRUTA SABOR CAJA
Especificação Técnica: Polpa de frutas
selecionadas sabor Cajá, 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 f\Iinistério da Agricultura
Pecuária e Abastecrmento - tvlAPA. As embalagens
deverão ser íntegras, não serão aceitas aquelas
que estiverem rasgadas ou perfuradas ou qualquer
r.rutro sinal de alteraçáo do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de
identificação e procêdência, iníormação nutricional,
número do lote, data de fabricaÇão e quantidade do
roduto (COTA DE 75%)

POLPA DE FRUTA SABOR CAJU
Especificação Técnica: Polpa de frutas
selecionadas sabor Cajú, 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 Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento - ÍVAPA. 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, rnformação nutricional,
número do lote, data de fabricação e quantidade do
produto. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e
EPP - Lc 12312006 - Art. 48 inciso I

13.460,00

4.487.00

67.300,00

22 435,00

@

I

I

e
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23 960,00

71 .875,00

61

62

POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
Especificação Técnica: Polpa de frutas
selecionadas sabor 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 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 identiíicação e
procedência, informaÇão nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
COTA DE 75%

POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJ

14 375 00

ffi

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara
CEP: ô5.900-505 - Ínrperatriz MA

§
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POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
Especificação Técnica: 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 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
lole, data de fabricação e quantidade do produto.
(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP -

LC 123/2006 - Art. 48, inciso l)

21.630,00

4 326.00

POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA
Especificação Técnica: Polpa de frutas
selecionadas sabor l\Iaracujá. isentas de
contaminação. 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 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 idenlificação e
procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP -

LC 12312006 - Art. 48, inciso I

12.975.00 x IbJ

U

n
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Especificação Técnica: Polpa de frutas
selecionadas sabor Maraculá, 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 Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento - tvlAPA. 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
e)dernamente os dados de identificação e
procedência, iníormação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
COTA DE 75%

PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA ESCURA
Especificação Técnica:Proteina texturizada de
soja escura, apresentada em grãos com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios. acondicionada em
saco plástico de 4009, transparente. isento de
sujidades, com data de validade minima de 06
meses a partir da data de entrega.

64.875,O0

2.721,20 13 606,00

65

bb

[sAL REFTNADo -
1 Especificação Técnica: Sal refinado iodado em
I pacotes plásticos de 1 kg. As embalagens deverão
ser íntegras, não serão acertas aquelas que
estiverem rasgadas ou peíuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados de
identificaçáo e procedência, número do lote, data
de fabricação e quantidade do produto.

TOMATE IN NATURA
Especificação Técnica: Tomate rn natura, frescos.
Não serão aceitos produtos estragados, murchos
ou que não se enquadram no processo seletivo de
padráo de qualidade. Os produtos devem
apresentar o peso nas embalagens conforme
solicitado.

VINAGRE DE ALCOOL
Especificação Técnica: Vinagre de álcool,
embalagem garrafa pet de 500 ml. As embalagens
deverão ser íntegras. não serão aceitas aquelas
que estiverem rasgadas ou peduradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto ou embalagem,
deverá conter externamente os dados

8 98s,00

22.941.OO

2 515,00

44.925.00

114.705.00

@

Rua Urbano Santos, ló57- Brirro Juçara

CEP 6..:.S00-505 - InlperalrirMA

T

tu

12.575.00

//

I

ilil

't
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2.2. Do preço registrado, as especificaçôes do objeto, a quantidade e as demais
condiçôes ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

POLPA OE FRUTA SABOR
ACEROLA
Especificação Técnica:
Polpa de Írutas selecionadas
sabor 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

R$ 7,80
14.533.50

ricultura

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro.luçara
CEP: 65.900-505 - lmperatriz'i\4A

I

&

b$

ITEM
VALOR
TOTALDEScRTÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS LTDA. EPP

QUANT,

POLPA DE FRUTA SABOR
ACEROLA
Especificação Técnica: Polpa
de frutas selecionadas sabor
Acerola, isentas de
contaminaçâo. 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 - MAPA. As
embalagens deverão ser
integras, 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
identificaÇão e procedência,
informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e
quantidade do produto. (COTA
DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME
e EPP - LC 12312006 - Art. 48,
inciso l)

KG

R$780 R$ 37 783,204 844 00

55 R$ 113.36

l\4inistério da

U

1Uo

I

identificação e procedência, número do lote. data
de fabricação e quantidade do produto. 

I

UNID

54

rI
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Pecuária e Abastecimento -
MAPA. As embalagens
deverão ser integras, não
serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquêr outro
sinal de alteraçáo do produto
ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identificaçáo e procedência,
informação nutricional,
númêro do lote, data de
fabricação e quantidade do
produto. (COTA DE 75%)

POLPA DE FRUTA SABOR
CAJÁ
Especiíicação Técnica: Polpa
de Írutas selecionadas sabor
Cajá, isentas de contaminaÇão. 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
integras, não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas
ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteraÇão do produto ou
embalagem, deverá conter
extêrnamente os dados de
identificaÇão e procedência,
informaçáo nutricional, número do
lote, data de fabricaÇão e
quantidade do produto. (COTA
DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME
e EPP - LC '12312006 - Art. 48,
inciso l)

KG

4 487 A0

Rua L|bano Santos. ló57 Bairro Juçara

cl.J,. rr5.900-505 - lntpemtr izMA

KG

R$ 8,60

T

R$ 38 588,2056

4t-
/ /J-/

I

I
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/
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58

POLPA DE FRUTA SABOR
CAJÁ
Especificação Técnica:
Polpa de frutas selecionadas
sabor Çajá, 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 -
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
identificaçáo e procedência,
informação nutricional,
número do lote, data de
fabricação e quantidade do
produto. (COTA OE 75%l

POLPA DE FRUTA SABOR
CAJÚ
Especificação Técnica: Polpa
de frutas selecionadas sabor
Cajú. isentas de contaminação A
embalagem plástica de 5009
deve conter a validade de no
minimo 0ô meses a 01 ano. com
o regisÍo obrigatóÍio no Ministério
da Agricultura Pecuária e

Abastecimento - MAPA. As

embalagens deverão ser
integras, não serão aceitas
aqueias 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 dÔ

Iote, data de fabÍicaÇão e

ouantidade do PÍoduto (COTA

OE ZSU, EXCLUSIVA PARA ME

e EPP - LC 12312006 - Art. 48,

KG

Rua tJrbano Santos. 1657 Baino Juçara

CEP: 65.q00-505 - lmPeÍatriz''MA

R$ 8,60 R$ 115.756,00

R$ 34.998,60

Rg 7,80

13 4ô0.00

KG

M

§

lnciso I

r q:-1I

I

I

I

r
lffiI

l a eaz,oo

I
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R$7 80 R$ 104 988 0059
POLPA DE FRUTA SABOR
GOIABA
Especificação Técnica: Polpa
de frutas selecionadas sabor
Goiaba, isentas de
contaminação. A embalagem
plástica de 5009 deve conter a
validâde de no mínimo 06 meses
a 01 ano, com o registro
obrigatório no Ministério da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento - MAPA. As
embalagens deveráo ser
integras, náo serão aceitas
aquêlas que estiverem rasgadas
ou perfuradas ou qualquer outro
sinal de alteraçáo do produto ou
embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identificaçáo e procedência,
informaÇão nutricional, número do
lote, data de Íabricação e
quantadade do produto. (COÍA
OE 25%, EXCLUSIVA PARA ME
e EPP - LC 12312006 - Art. 48,
inciso l)

KG

4 792.00

Rua Urbano Santos. 1657-'Bairro Juçara

CEP: 6-i.900-505 - ImperatriziMA

M

60

POLPA DE FRUTA SABOR
CAJÚ
Especificação Técnica: 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 - MAPA. As
embalagens deveráo ser
íntegras, náo 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,
informação nutricional, número do
lote, data de fabricaÇão e
quantidade do produto. (COTA

KG

'1 3.460,00DE75%

R$ 34 981 60

R$730

.íf.,'.

.--aa,
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POLPA DE FRUTA SABOR
GOIABA
Especificaçáo Técnica: Polpa
dê frutas selecionadas sabor
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 Ministerio da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento - MAPA. As
embalagens deveráo ser
íntegras, não seráo aceitas
aquelas que estiverem rasgadas
ou perÍuradas ou qualquer outro
sinal de alteração do produto ou
embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
informaçáo nutricional, número do
lote, data de fabricaÇão e
quantidade do produto. (COTA

C, DÊ.75%
POLPA DE FRUTA SABOR
MARACUJÁ
Especificação Técnica: Polpa
de frutas selecionadas sabor
Maraculá, 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 Ministerio 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
idêntifiÕação e procedência,
informação nutricional, número do
lote. data de fabricaÇão e
quantidade do produto. (COTA
OE 25%, EXCLUSIVA PARA ME
e EPP - LC 12312006 - Art. 48,

KG

Rua Urbano Santos. 1657-Bairro Juçara

CEP: 65.900-505 - lmperatriz-1MA

14.375,00 RS 7.30 R$ 104.937,50

4.326,00 R$ 44.125

KG

U

§

62 inciso I R$ 10,20 20

M
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POLPA DE FRUTA SABOR
MARACUJÁ
Especificação Técnica: Polpa
de frutas sêlecionadas 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
obrigatórao no Ministério da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento - MAPA. As
embalagens deverão ser
íntegras, não seÍáo aceitas
aquelas que estiverem rasgadas
ou perÍuradas ou qualquer outro
sinal de alteraçáo do produto ou
embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identifjcaçáo e procedência,
jnformaçáo nutricional, númeÍo do
lote, data de fabricaÇão e
quantidade do produto. (COTA
oÊ75%

CARNE BOVINA MOIDA
Especificação Técnica: Carne
bovina de 2u qualidade (acém,
fraldinha, músculo, peito, ponta
da palheta) moída, resfriada,
limpa, aspecto próprio da
espécie, náo 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
exteÍnamente os dados de
rdentificaçáo, procedência.
número de lote, data de
validade, carimbo de inspeÇáo

so em

COMERCIAL DO Ó LTDA.

UNID QUANT

KG

12.97 5 00 R$ 132.345,00

VALOR
TOTAL

R$ 177.060,00

ffi
ü'

KG

13.620,00

Rua Urbano Santos. 1657-Bairro Juçara

CtiP: 65.900-50-5' Inrperatriz'iltA

s,

R$ 10,20

ITEM
DESCRTÇAO

VALOR
UNITÁRIO

R$ 13,00

do SIM e res VO

I

63
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quilogramas (COTA DE 25%,
EXCLUSIVA PARA ME e EPP .
LC 12312006 - Art. 48, inciso

CARNE BOVINA MOIDA
Especificação Técnica: Carne
bovina de 2' qualidade (acém,
fraldinha, músculo, peito, ponta
da palheta) moída, Íesfriada,
limpa, aspecto próprio da
espécie, não amolecida nem
pegajosa, cor própria da
êspécie, 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
externamênte os dados dê
identifacação, procedência,
número de lote, data de
validade, carimbo de inspeção
do SIM e respectivo peso em
quilogramas. (COTA DE 75%,)

CARNE BOVINA PICADA
Especificação Técnica: Carne
bovina de 2" qualidade (acem,
íraldinha, músculo, peito, ponta
da palheta) picada resfriada,
limpa, aspecto próprio da
espécie, não amolecida nem
pegajosa, cor própria da
espécae, sem manchas
esveÍdeadas 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
validadê, carimbo de inspeÇão
do SIM e respectivo peso em

R$ 13,00

4.942 00 R$ 15,00

KG

KG

R$ 53 1 .1 80,00

M
\)

OTA DE 25%,

Rua [.]rbano Sanbs. l6-57 Bairro.luçara
CEP: 6-i.900-505 - lmpcralriz'MA

40.860,00

27 uil ramas

§

f)
RS 74.130,00
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EXCLUSIVA PARA ME e EPP -
LC í2312006 - Art.48, inciso l)

14.823.00 RS 15.00 R$ 222.345,00

CARNE BOVINA
Espêcificação Técnica: Carne
bovina de 2" qualidade (acem,
fraldinha, músculo, peito, ponta
da palheta) picada rêsÍriada,
limpa, aspecto próprio da
espécie, não amolecida nem
pegajosa, cor própria da
espécie, sem manchas
esvêrdeadas ou pardacentas
Odor próprio, embalada em
saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a
integÍidade do produto até o
momento do consumo. A
embalagem deverá conter
e)Íernamente os dados de
identificação, procedência,
número de lote, data de
validade, carimbo de inspeção
do SIM e respectivo peso em

KG

2B urlogramas (COTA DE 75%)

DEScRTÇÃo

ALHO lN NATURA: Alho in
naÍura, cabeças Íntegras,
dentes gÍandes e uniformes
firmes 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 conforme
solicitação. (COTA DE 25%,
EXCLUSIVA PARA ME e
EPP - LC 12312006 - Art. 48,
inciso l).

UNID QUANT,
VALOR

uurrÁnro

1.368,00

KG

Rua [Jrbano Santos. 1657 Bain'o Juçara
CtrP: 65.900--505 - lmperatriz MA

R$ 11,96 R$ 16.361,2

m'
rit'

VALOR
TOTALITEM

r:

I,SOARES COSTA COMERCIO EIRELI
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ALHO lN NATURA: Alho m
natura, cabeças íntegras,
dentes grandes e uniformes,
firmes e com brilho. Náo
seráo aceitos produtos
estragados, murchos ou que
não se enquadÍam no
processo seletivo de padrão
de qualidade. O produto
deverá apresentar o peso na
embalagem conforme
solicitaÇão. (COTA DE
75%1.

AMIDO DE MILHO: Amido
de milho embalagem de
2009. Cereais, farináceos e
leguminosos devêm estar
isentos de matéria terrosa,
parasitas, Íungos, vestígios
de insetos, livres de umidade
e coloraÇão específaca A
embalagem deverá ser
Íntegra e conter
externamente os dados de
identif icaÇão, procedência,
inÍormaçÕes nutricionais,
númeÍo de lote e quantidade
do produto.

KG R$ 49.059,92

KG 824,60 R$ 6,97

v
)
L,

Rua []rbano Santos- 1657 -Bairro Juçara

CEP: 65.900-505 - lmpeÍatriz'i\44

f j

R$ 5.747,4610

{'\ewI

],,0,* 
R$ 11 e6
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ARROZ POLIDO, LONGO,
FINO, TIPO 1: Arroz tipo 1 ,

classe longo fino, subgrupo
polido, em pacotes de 1Kg.
Cereais, farinácêos e
leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestigios de
insetos livres de umidâde e
coloraÇào específica. As
embalagens deverâo ser
íntegras. não seíão 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,
anformaçáo nutricional, número
do lote, data de fabricação,
quantidade do produto. (COTA
DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME
e EPP - LC 12312006 - Art. 48,
inciso l).

ARROZ POLIDO, LONGO,
FINO, TIPO 1: Arroz tipo 1

classe longo Íino, subgrupo
polido, em pacotes de 1 Kg
Cereais, Íarináceos e
legumanosos devem estar
isentos de matêria terrosa.
parasitas, fungos, vestigios de
insetos. livres de umidade e
coloração específica. As
embalagens deverâo ser
íntegras, não seráo aceitas
aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de
alteraçâo do produto ou
embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identiÍicação e procedência,
informação nutricional, número
do lote, data de fabricaçáo,
quantidade do produto. (COTA

KG

103 8s0,00

Rua Urbano Santos, 1657 Baino Juçara
CÊP: (r5.900-505 - ImperatrizlMA

R$ 2,22 R$ 76.849,74

R§ 2,22

34.617,00

11

$

R$ 230.547,0012 DE 7 50/.

KG
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Rua tJúano Santos. 1657-Bairro Juçara
CEP: ó5.900-505 - lmperâtri1,'MA

,"ft

35 R$ 3.398,22

I

R$ 55 674,76

KG

R$ 2,3623 591,0030

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

FARINHA DE TRIGO: Farinha
de trigo sem fermento,
enriqueclda com ferro e ácido
Íólico, embalagem de I kg em
sacos plásticos transparentes,
isento de sujidades e umidade,
nâo violados, resistentes.
Acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá
conter externamente os dados
de identificaçáo, procedência,
número de lote, quantidade do
píoduto. O produto deverá
apresentar validade mÍnima de
06 (seis) meses a partir da data
de entrega.

KG

R$ 2,791.218,00

R$ 60.453,7

KG

17.625,00 R$ 3,4336

FEIJAO COMUM TIPO 1

Feüão comum, tipo 1, classe
cores, embalagem de 1kg em
sacos plásticos transparêntes,
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
pÍoduto.

R$ 48.685,98

KG

6.101,00 R$ 7.98

FRANGO PEITO
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 bandejas de isopor
plastificadas ou saco plástico
próprios da marca, atóxico,

il
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ltJt

R$ 146.0

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/SlF e carimbo de
inspeção do SlF. (COTA DE
25%, EXCLUSIVA PARA ME
e EPP - LC í2312006 - Art.
48, inciso l)

FRANGO PEITO
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 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/SlF e carimbo de
inspeção do SIF (COTA

KG

40 75% 18.?98 00 R$ 7,98

Rua Urbano Santos. l6-i7 Bairro Juçara

CF.P: 6-5.900-505 - Imperatrizi MA
N
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ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Mu nicipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Superintendência de Registro de Preços

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara

CEP; 65.900-505 - Imperatriz/MA

44 R$4 07

,W

j,À

U

$

R$ 29 050,93

KG

8 396.80 R$ 3,4643

MAçÃ NACTONAL: À/laÇã

nacional in natura, 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
externa anormal, isenta de
sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e
mecânicos oriundos de
manuseio e transporte
inadequado. Unidades
aproximadas a 1009.

R$ 41 0,'1310.287 ,50

MACARRAO
ESPAGUETTE: l\/acarrâo de
sêmola tipo Espaguete,
ennquecido com ferro e
ácido fólico, em pacotes de
5009. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa,
parasitas, Íungos, vestígios
de insetos, livres de umidade
e coloração específica. As
embalagens deverão ser
íntegras, nâo serão aceitas
aquelas que estiverem
rasgadas ou 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
produto.

KG

I
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MACARR O PARAFUSO KG

llvlacarráo de sêmola tipo
Parafuso, 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 específica. As
embalagens deverão ser
íntegras, não serão aceitas
aquelas que estjverem
rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de
alteração do produto ou
embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
irrformação nutricional,
número do lote, data de
fabricação e quantidade do
produto (COTA DE 25%,
EXCLUSIVA PARA ME e
EPP - LC 12312006 - Art. 48,
inciso l)

4.589 0045

MACARRAO PARAFUSO,
Macarrão de sêmola tipo
Parafuso, enriquecido com
Íerro e ácido fólico, em
pacotes de 5009. Cereais,
farináceos e leguminosos
devem estar isentos de
matéria terrosa, pârasitas,
Íungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e
coloração específica. 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
identiíicaÇão e procedência,

KG
RS 4,14 R$ 18 998,46

RS 4. 14 R$ 56 987.1013 765.00 _l____L

Rua Urbano Santos. 1657-Bairro Juçara
CEP: 6-5.900-505 - Imperatriz" MA
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de lm pe ratriz
Comissão Perma nente de Licitação

Superintendência de Registro de Preços

Rua Urhano Santos. 1657 Bairro juçara

CEP: 65.900-505 - Imperatriz'MA

r§
Nt) \

informação nutricaonal,
número do lote, data de
fabricação e quantidade do
produto. (COTA DE 75%)

R$'10.668,12

KG

4.679,00 R$ 2,2848

MILHO PARA CANJICA
AMARELO: Milho paÂ
canjica amarelo, grupo
especial, subgrupo
despeliculado, classe
amarela, tipo 1êm pacotes
de 5009. Cereais, farináceos
e leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios
de insetos, Iivres de umidade
e coloraçáo específica. As
embalagens deverão 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.
rnformação nutricional,
número do lote, data de
fabricaçáo e quantidade do
produto.

R$ 21.742,3964

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 4009,
transparente, isento de
sujidades, com data de
validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega.

KG

oc7ôo2.721,20
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Comissão Perma n ente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

MNS SILVA E CIA LTDA.

1/a

VALOR
UNITÁRIO

R$ 4.954,55

VALOR
TOTALDESCRTÇÃO

ACHOCOLATADO EM P
Achocolatado em pó,

embalagem de 2009,
enriquecido com ferro. 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 identiÍicaçáo e

QUANT.

3 225.20 RS 10,97
KG

rnformaÇáo

Rua Itrbano Santos. l6-i7 Bairro .luçara
( El'>: 65.900-505 - lnrpcratrizrMA

a
[,\

\

& t

R$ 54.828,99

TOMATE IN NATURA:
Tomate rn nalura, 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 conÍorme
solicitado.

KG

Vinagre de álcool,
embalagem garraía pet de
500 ml. As embalagens
deverão ser íntegras, 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, número do lote,
data de fabricação e
quantidade do produto.

22.941,OO R$ 2.39
TITRO

R$ 1,972.515,00

VINAGRE DE LCOOL

ITEM
U NID

procedência.

Çk
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitu ra Municipal de lmperatriz

Com issáo Permanente de Licitação
w +ffi

Superintendência de Registro de Preços

nutricional, número do lote.
datâ de Íabricaçáo,
quantidade do produto.

R$ 106.141,33

5

R$ 14,88 R$ 12.270 05

ACHOCOLATADO EM
Achocolatado em pó,
embalagem de 2009,

KG

enriquecido com ferro. As
embalagens deveÍão ser
íntegras (latas, potes,
pacotes etc. ), 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 identiÍlcaçáo e
procedência, inÍormaçáo
nutricional, número do lote.
data de fabricação,
quantidade do produto

2 COTA DE 75% 9.67 5,60 R$10,97
ADOÇANTE DI Trco L

LIQUIDO: Adoçante
dietético liquido a base de
Steviosídeo embalagem de
65 ml (conforme exigência da
Lei n'12.982 de 28 de maio
de 2014). As embalagens
deverão ser íntegras, náo
serêo aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outío
sinal de alteração do produto
ou embalagem, deverá
conter exteÍnamênte os
dados de identificação e
procedência, informaçáo
nutricional, número do lote,
data de fabricação,

uantidade do rod uto 0 13 R$ 155.00 R$ 20
KG

824,60IJ

AVEIA EM FLOCOS FINOS:
Aveia em flocos finos,
embalagem de 2009. As
embalagens deveráo 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

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara

CLIP: 65.900-505 - Imperatriz/MA \
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Superintendência de Registro de Preços

identificação e procedência.
informagão nutricional,
número do lote, data de
Íabricaçáo, quantidade do

roduto

BISCOITO SALGADO
AMANTEIGADO: Biscoito
salgado tipo Cream Cracker
sabor amanteigado em
pacotes de 4009, onde em
uma porÇáo de 309
contenham no mÍnimo 2,79
de ProteÍnas, no máximo
5,29 de Gorduras totais e no
máximo 3,29 de Gordura

KG

16 998.80

Rua Urbano Santos, 1657-Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - lrnperatri:/MA

R$ 34.979 00

R$ 131 .740,70

#\ I,ÀT\

Btscotro DocE TtPo
MAISENA: Biscoito doce tipo
maisena, em pacotes de
4009, onde em uma porção
dê 309 contenham 2,09 de
Proteínas e 4,íg de Gorduras
totais, 0,09 de Gordura
Trans. 2,19 de Gordura
Saturada. Cereais,
Íarináceos e leguminosos
devem estar isentos de
matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestÍgjos de insetos,
livres de umidade e
coloração específica.
Embalagem sem sinal de
nenhum tipo dê violação.

KG

R$ 8,7516 3.997,60

R$ 13.4520

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 Gorduras totais,
0,09 de Gordura Trans, 1.59
de Gordura Saturada.
Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestígios
de insetos, livres dê umidade
e coloração específica.
Embalagem sem sinal de
nenhum tipo de violaçáo. 1.466,80 R$9 17

22 Saturada Cereais R$ 7,75

I

I
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P,

farináceos e leguminosos
devem estar isentos de
matéria terrosa, parasitas,
Íungos. vestígios de insetos,
livres de umidãde e
coloraÇãoespecífica (COTA
DE 75%

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,
'l24mg de sódio,223 mg de
cálcio e valor energético a
partir de 129 Kcal por porção.
As embalagens deverão ser
íntegras, náo seíão aceitas
aquelas que êstiverem
rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de
alteraçáo do produto ou
embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identificaÇáo e procedência.
informação nutricional,
número do lote, data de

uantidade do

R$ 5.018,76

Rua LJrbano Santos. 1657-Ba
C[P: 65.900-50,§ - Imperatri

ôN

R$ 15,4924 324,00

2 060,00 RS 2,58 R$ 5.314.803í

cAFÉ EM PÓ: Com selo
ABIC, embalagem de 1009

CHUCHU IN NATURA:
Chuchu i, natura de pnmgâ
tamanho e coloÍaçoes
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

KG

KG

solicita

R$ 6,56 R$ 35.875,66

êolônÍrrco entt pó:
Colorífico em pó. embalado
em pacotes de 509. A
embalagem deverá constar
externamente, os dados de
identificação e procedência,
número de lote e quantidade
do produto.

KG

5.468,85

Rg 18,57 R$ 7 47 .241 ,94

\
40.239,2042 fab oe

w

KG

I
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produto. (COÍA 75%)

v

OVO DE GALINHA: Ovo de
galinha, branco tipo extra,
fresco, Iimpo, pesando
aproximadamente 60S cada,
acomodado em bandejas de
papelão, acondicionadas em
caixas lacradas, limpas, secas,
náo violadas, resistentes. que
garantam a integridade do
produto até o momento do
consumo A embalagem deverá
conteÍ externamente os dados
de rdentrÍrcaçáo e procedéncia.
número de lote, data de
embalagem, data de validade,
condições de armazenamento,
quantidade do produto, número
do Registro no Ministério da
Agricultura/Sl F/Dl POA e carimbo
de inspeçâo do SlF.

AÇUCAR CRISTAL: Açúcar
cristal em pacotes de 1 kg
Acondicionado em pacote
plástico, íntegío, 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
embalagêm, deverá conter
externamente os dados de
identificaçáo e procedência,
informação nutricional, número
do lote, data de fabricaçáo,
quantidade do produto (COTA
OE 25%, EXCLUSIVA PARA
ME e EPP - LC 123/2006 - Art.

UND

ITEM

48.938,22 R$0

SUPERMERCADO PREçO BOM . EIRELI ME

DESCRTÇÃO UNID

RS 18 596,52

3

KG 1 0.91 0 00

Rua l.lrbano Santos. 1657-B
CEP: 6-<.900-505 - Inrpe

ü\

VALOR
ururrÁRro

VALOR
TOTALQUANT.

R$ 22147 ,30

tt/.

48, inciso I

àq

ara

R$ 2,03

50
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AçÚCAR CRISTAL:
Açúcar cristal em pacotes
de 'l kg. Acondicionado em
pacote plástico, integro,
resastente, vedado
hermeticamente. As
embalagens deverão ser
íntegras, náo seráo ãceitas
aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de
alteração do produto ou
embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identificaçáo e procêdência,
informaÇáo nutricional,
número do lote, data de
fabracaçáo, quantidade do

rôduto COTA DE 75%
ALIMENTO COM
PROTEíNA ISOLADA DE
SOJA EM PÓ SABOR
CHOCOLATE: Alimento
com proteína isolada de
so.ja em pó sabor chocolate
rico em vitaminas e minerais
paÍa dietas com restrição de
lactose (leite de soja) emb.
lata 3009 (conforme
exigêncla da Lei n'12 982
de 28 de maio de 2014) As
embalagens deveráo ser
íntegras, não seÍão aceitas
aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de
alteraÇão do produto ou
embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identificaçáo e procedência,
rnformaÇão
número do
fabricaçáo,
produto.

KG 32.730,00 R$2 03

KG 30 RS 68 74

'>l

4

8

R$ 66.441,90

RS 433,06

nutricional,
lote, data de

quantidade Co
6

."X j
(_

Rua [, rbano Santos. l6f7 Bairro .ltiçara
CEP: 65.900-505 - lmperatriz.lMA
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I

ALIMENTO COM
PRorEíNA rsoLAoA DE
SOJA EM PO SABOR
NATURAL: Alimento com
proteina isolada de soja em
pó sabor natural rico em
vitaminas e minerais para
dietas com restriçáo de
lactose (leite de soja) emb.
lata 3009 (conforme
exigência da Lei n"12 982
de 28 de maio de 20'14) As
embalagens deveráo ser
íntegras, não seráo acertas
aquêlas quê estiverem
rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de
alteraÇão do produto ou
embalagem, deverá conter
exteÍnamente os dados de
identificaÇão e procedência,
informaçáo nutricional,
número do lote, data de
fabricação, quantidade do
produto.

KG

Rua Urbano Santos, 1657

90 R$ 68 72 R$ 2 535 7736

1 .897 00

2.004,00

I

R$ 19 693,75

14

BATATA INGLESA IN
NATURA: Batata inglesa
(Kg\ in natura lavada. Nâo
seráo aceitas batatas
estragadas, murchas, com
brotos, ou que náo se
enquadrâm no processo
seletivo de padrão de
qualidade. Os produtos do
grupo das hortaliças
(verduras e legumês) devem
apresentar o peso na
embalagem conforme
solicitação. 15.755.00KG

R$ 5 027,05

15

KG

I R$ 17.494,92KG

Rg 1,25

R$ 2,65

R$8 73
18

BETERRABA IN NATURA:
Beterraba (Kg) ln natura Não
serão aceitos produtos
estragados, murchos ou quê
não se enquadram no processô
seletivo de padrão de
qualidade. O produto deverá
apresentar o peso na
embalagem conforme
solicitaÇão

BtscotTo DocE TlPo
MARIA: Biscoito doce tjpo

CEP: 65 900-50-5 - Irtt
çtm o

:'7
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19

21

Maria, em pacotes de 4009,
onde em uma porçáo de
30gcontenha2gde
Proteínas e 4,59 de
Gorduras totais, 0,09 de
Gordura Trans, 1,89 de
Gordura Saturada. Cêreais,
farináceos e leguminosos
devem estar isentos de
matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade ê
coloraçáo específica.
Embalagem sem sinal de
nenhum tipo de violaçáo.
(coTA DE 25%,
EXCLUSIVA PARA ME e
EPP - LC '12312006 - Art.
48, inciso I

BISCOITO DOCE TIPO
MARIA. Biscoito doce tapo

Maria, em pacotes de 4009,
onde em uma porÇáo de
30gcontenha2gde
Proteínas e 4,59 de
Gorduras totais, 0,09 de
Gordura Trans, 1.89 de
Gordura SatuÍada. Cereais,
farinâceos e leguminosos
devem estar isentos de
matéria terrosa, parasitas.
fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e
coloraçâo específica.
Embalagem sem sinal de
nenhum tipo de violaÇáo.
COTA DE 75%
BISCOITO SALGADO
AMANTEIGADO: Biscoito
salgado tipo CÍeam 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, faíináceos e
leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa,
parasitas, fungos, vestigios de
insetos, livres de umrdade e
coloraÇáo específica. (COTA

,40 R$ 7,76 26

N

EXCLUSIVA PARA KG

Rua Urbano Santos. 1657. B
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R$ 52.449,84KG 6.008,00 RS 8,73
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oE 25%

CF P: 6-§.900-505 - |nT
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ME e EPP - LC 123/2006 - Art
48, inciso I

Rul lrrhano Santos. 1657

34

f

R$ 45.421 .20

29

CEBOLA IN NATURA:
Cebola (KS) branca in
natura. Náo serão aceitos
produtos estragados,
murchos ou que náo se
enquadram no processo
seletivo de padrão de
qualidade. O produto deverá
apresentar o peso na
embalagem conforme
solicitaÇáo KG 2?.940.00 R$ 1.98

R$ 7 742.15360,10 R$ 21,50

32

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

KG 13.608,50 pqr16 R$ 30.6'19,13

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,
informaÇoes nutricionais,
número de lote. quantidade do
produto. Embalagem de 5009.

R$ 1 08.1 35,ô5

\37

FRANGO INTEIRO
CONGELADO: Apresentar-se
congelados, llvÍe de parasitos ê
de qualquer substância
contaminante que possa alterá-
la ou encobrir alguma
alteraçâo, odor e sabor
próprios. Embalados em saco
plástico próprios da marca,
atóxico, Iimpo, não violado,
resistente, que garanta a
integridade do produto. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificaçáo, procedência,
númeÍo de lote, quantidade do KG R$ 5,0521.413,00

CEP: 65.q00--505 - Im alrr
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V,

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 vjolado,
Íesistente, que garanta a
integridade do produto A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência.
número de lote, quantidade do
produto, número do regisÍo no
Ministário da AgriculturaislF e
carimbo de inspeção do SlF.
(coTA 75%)

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 GoÍduÍas Totais, 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 ser
íntegras, náo serão aceitas
aquelas que estiverem
rasgadas ou perÍuradas ou
qualquer outro sinal de
alteração do produto ou
embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
informação nuÍicional, número
do lote, data de fabricaÇão e
quantidade do produto. (COTA
OE 25%, EXCLUSIVA PARA
ME e EPP - LC 123/2006 - Art.

00 R$ 5,05 R$ 324.396,85

38

41

KG 64.237

ú,

Rua Lrrbano Santos. I

CEP: 65.900-505 -

R$ 249.2í 3,54KG

rro Juçara

úu
\

48, inciso I

MA

A

RS 18,58

lproduto, número do Íeglstro no
lvlinistério da Agricultura/SlF e
canmbo de rnúeção do SIF
(coTA DE 25%, EXCLUSIVA
PARA ME e EPP - LC
12312006 - Art. 48. inciso l)
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MARGARINA VEGETAL
CREMOSA COM SAL:
Margarina vegetal crêmosa
com sal, 60% de lipídios,
embalagem potes plásticos de
2509. As embalagens deverão
ser integras, náo serão aceitas
aquelas que estiveÍem
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

uantrdade do roduto KG

8 985,00

uçara À
\)

Rua Urbano Santos. 165

R$ 61 .070,851 8.01 5,00 RS339PET

49

ÓLEo DE soJA: Óleo de soja,
garrafa PET de 900 ml que
contenha no máximo 9% de
gorduras saturadas por poÍÇão.
As embalagens deverão ser
Íntegras, náo serão aceitas
aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de
alteraÇão do produto ou
embalagem, deverá conter
exteÍnamente os dados de
identificaÇão e procedência,
informaÇão nutricional, número
do lote, data de fabricaçáo e
quantidade do produto.

R$ 6 019,95KG

65

SAL REFINADO: Sal reÍinado
iodado em pacotes plásticos de
1 kg. As embalagens deverão
ser Íntegras, não serão aceitas
aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou
qualquêr outro sinal de
alteraÇão do produto ou
embalagem, deverá conter
externamente os dados de
identificação e procedência,
número do lote, data de
fabracação e quantidade do
prod uto.

peratrr
Ilai

CEP: (r5.900-505 - I

$

R$ 0,67

I

I

I

6.200,75 I R$ 5,47 | R$ 33.918,10
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PÂO MASSA FINA:
Produto 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
econdicionados em
sacos de polietileno
atóxico, resistente e
tÍansparente etiquetados
com peso, data de
produÇão e validade,
Unidades aproximadas a
309. (COTA DÊ 25o/.,
EXCLUSIVA PARA ME
e EPP - LC 12312006 -
Art. 48, inciso l)

KG 10.560,60 R$ 11 ,00 R$ í 16.166,60
PAO MASSA FINA:
Produto a base de
farinha de trigo especial,
fermento, ovos, gordura
hidrogenada ou banha,
contendo reforçador,

r, sal, antimorfo e KG 31 .681,20

Rua Llrbano Santos. l JLrçara

Ct:l': ó5.900'505

ffi
w"

BWA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

VALOR
TOTALUNID QUANT.

ITEM
DESCRTÇAO

R$ 72,45

Produto a base de
farinha de trigo especial,
fermento, ovos gordura
hidrogenada ou banha,
contendo reforçador,
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
produÇáo e validade,
Unidades aproximadas a
5og

FRANC SP o

RS900805

VALOR
UNITÁRIO

R$ 348.493,20

53

a

iz, MA

\$

R$ 11 ,00

KG
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leite em pó inteqral de
origem animal.
Embalagem: devêrá ser
acondicionados em
sacos de polietileno
atóxico, resistente e
transparente etiquetados
com peso, data de
produçáo e validade,
U nidades aproximadas a
30 COTA DE 75%

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

EMPRESA FORNECEDORA

CNPJ/MF n' 01.446.811/000í -83

EndereÇo. Rua Paraiba, no 1266, Bairro
Mercadinho, lmperatriz/MA

CNPJ/MF n" 05.743.965/000í -98

EndereÇo: Av. Bernardo Sayáo, n' 1500,
Bairro Nova lmperatriz, lmperaÍiz/MA

RG no 0287290120058

Orgão Expedidor/UF: SESP/MA

Razão Social: IMPERATRIZ POLPAS DE
FRUTAS LTDA - EPP

cEP. 65 901-290

CPF n" 215 439.503-10

CNPJ/MF n' 07.337.024/0001 -80
Razáo Social: SOARES COSTA

COMERCIO EIRELI

Endereço: Rua Padre CÍcero, no 529. Bairro
Santa Rita, lmperatrizMA

Telefone: náo informado

CEP: 65.917-180

Fax: não informado

Rua [.lrbano Santos. l6
,. CEP: 65.900-505 - I

.luçara

$

Fax: não informado

Endereço Eletrônico kifruta@gmail com

TeleÍone: (99) 91 36-6145

Representante: Cleonice Dias Nascimento
Marinho

CPF n" 956 319.095-53
RG no0299661920059

Ôrgao Expedidor/UF: SSP/MA

Razão Social: COMERCIAL Do Ó LTDA.

CEP: 65 907-000

Telefone: (99) 3525-8198

Endereço Eletrônico: doocarnes@gmail.com

Fax: não informado

Representante: Edasio do O Loiola

57
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Endereço Eletrônico:
jeremias02@hotmail.com Representante: Jeremias Soares Costa

CPF n" 333 856.023-00
RG n'0000484971956

Órgão ExpedidoíUF: SESP/lVA

CNPJ/MF no 07.538.092-0001 -07 Razão Social: MNS SILVA E CIA LTDA

Endereço: Rua Ceará, n' 136, Bairro Juçara.
lmperatriz/MA

cEP.65.900-530

Telefone: (99) 98115-7382
Fax. não informado

EndereÇo Eletrônico.
maghalinereida@hotmail. com

Representante: Ulaghali Nereida Sousa
Silva

RG n" 334413940

Orgão Expedidor/UF; SSP/MA
CPF n" 030.743.183-50

CNPJ/MF no 1 0.797.573/0001 -41
Razão Social: SUPERMERCADO PREÇO

BOM . EIRELI

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

Telefone: (99) 991 96-3295

Endereço Eletronico:
sup precobom@hotmail corn

cEP 65 9'12-140

Fax não informado

Representante: Antonio Silveira Calisto da
Salva

RG n' 19477322047

Orgão ExpedidoíUF: SSP/MA
CPF n" 257 370 743-15

CNPJ/MF no 1 5.833.666/0001 -06
Razão Socia|: BWA INDÚSTRIA E

COMERCIO LTDA - ME

E nde reço: Rua Rui Barbosa, no 735, Bairro
Vila RedenÇáo, lmperatriz/MA

Telefone: (99) 99 1 92-7 223

Endereço Eletrônico: não informado

RG no 0000945191987

Orgão Expedidor/UF: SSP/MA

Representante: Wallison de Jesus dos
Santos

CPF n" 01í 793 533-66

irro Juçara vRua Iirbano Santos. l6
(UP: (r5.900-505 - |

Fax: nâo informado

LlK
z lllA

$

cEP 65 919-555
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2.3 ORGÃO(S) PARTTCTPANTE(S)

Secretaria de Municipal de Educação - SEMED

2.3.í Do Quantitativo dos Orgãos Participantes

GENERO ALIMENTICIO

ACHOCOLATADO EM P
Especificação Técnica: Achocolatado em
pó, embalagem de 2009, enriquecido com
ferro. As embalagens deverão ser íntegras
(latas, potes, pacotes etc.), não serão aceitas
aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteraçáo do produto ou embalagem, deverá
conter externamente os dados de
identiíicação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto. (COTA DE
25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC
12312006 - Art. 48 inciso I

ACHOCOLATADO EM P
Especificação Técnica ACHocoLATADo
EM PO Achocolatado em pó, embalagem de
2009, enriquecido com ferro. As embalagens
deverão ser íntegras (latas, potes, pacotes
etc.), não serão aceitas aquelas que
estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto
ou embalâgem, deverá conter externamente
os dados de identificaçáo e procedência,
informação nutricional, número do lote, data
de fabricação, quantidade do produto. (COTA
DE75%
AÇUCAR CRISTAL
Espêcificação Técnica: Açúcar cristal em
pacotes de 1 kg. Acondicionado em pacote
plástico, íntegro, 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

g
r

t..

\lr

2

KG

3 10.910,00 1 0.910,00

oe

ChP: 65.900-5C5 - lnr

rocedência,

Rua Lirbano Santos. 1657 B Juçara
t\l A \

t,

W.
J

c\

s

QUANTIDA
DE TOTALUNID. APRES

No
OR
D

3.225,203 225.20

KG

I t)/5 bu 9 675 60

dados de ident

0

KG
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Rua L,rbano Santos. I Juçara

6 1.368,00

\

t

inÍormação nutricional, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto. (COTA DE
25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC
12312006 - Art. 48, inciso l).

KG

32.730.00 32.730,004

AçUCAR CRISTAL
Especificação Técnica: Açúcar cristal em
pacotes de 1 kg. Acondicionado em pacote
plástico, íntegro, 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 DE
75%l

0,135

ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO
Especificação Técnica. Adoçante dietético
liquido a base de Steviosídeo embalagem de
65 ml (conforme exigência da Lei n"12.982 de
28 de maio de 2014). 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.

0,13

ALHO IN NATURA
Especificação Técnica: Alho in natura,
cabeças íntegras, 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 DE 25%, EXCLUSIVA
PARA ME e EPP - LC 12312006 - Art. 48,
inciso l).

KG

1.368,00

4.102,O0

t

4.102,00

\

ALHO IN NATURA
Especificação Técnica: Alho in natura.
cabeças íntegras, dentes grandes e
uniformes, firmes e com brilho. Não serão
aceitos produtos estragados, murchos ou que
náo se enquadram no processo seletivo de
padrão de qualidade. O produto dever{
apresentar o peso na embalagem conlqq4Ql

7

Ba
perCEP: 65.900-505 'MA
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ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE
SOJA EM PO SABOR CHOCOLATEA

EspeciÍicação Técnica: Alimento com
proteína isolada de soja em pó sabor
chocolate rico em vitaminas e minerais para

dietas com restrição de lactose (leite de soja)
emb. lata 3009 (conforme exigência da Lei
n'12.982 de 28 de maio de 2014). 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
Ía b rica ao, uantidade do roduto
ALIMENTO COM PROTE NA ISOLADA DE
SOJA EM PO SABOR NATURAL
Especificação Técnica. Alimento com
proteína isolada de soja em pó sabor natural
rico em vitaminas e minerais para dietas com
restrição de lactose (leite de soja) emb. lata
3009 (conforme exigência da Lei n'12.982 de
28 de maio de 2014). 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 nutricronal, número do lote, data
de fabricação, quantidade do produto.

I 36.90

824,60

Rua L,rbano Santos. I

CLP:65.900-505 -

Juçara

&ffi §

solicita o COTA DE 75%

6.30

KG

KG

6.30

36,90

10

AMIDO DE MILHOA
Especificação Técnica. Amido de milho
embalagem de 2009. Cereais, farináceos e
leguminosos devem estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloração específica. A
embalagem deverá ser íntegra e conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número
de lote e quantidade do produto.

KG

ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1

Especificação Técnica: Arroz tipo 1, classe
longo fino, subgrupo polido, em pacotes de 1 Kg.
Cereais, Íarináceos e leguminosos devery$;tfr

34 617,0011

'l\44

34.617,00

I

8

I

I

I

824,60
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Rua [.Irbano Santos- airro Juçara
riz NíA

,h\
\

,^

"f

KG
isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração específica. 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 identiÍicação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de
íabricação, quantidade do produto. (COTA DE
25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC
12312006 - Art. 48, inciso l).

103.850,0

ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO
í Especificação Técnica. Arroz tipo 1, classe
longo fino, subgrupo polido, em pacotes de 1 Kg.
Cereais, farináceos e leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa, parasttas, Íungos,
vestígios de insetos, livres de umidade e
coloração específica. 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 DE
75%1.

KG
103 850,0

0

824,60

KG

824,6013

AVEIA EM FLOCOS FINOS
Especificação Técnica: Aveia em flocos íinos,
embalagem de 2009. 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,
iníormação nutricional, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto.

15 755,00

\

14 15.755,00

BATATA INGLESA IN NATURA
Especificação Técnica: Batata inglesa (Kg) rn

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.

KG

KG 1.897,00
\

15
BETERRABA lN NATURA Especificação

Técnica: Beterraba (Kg\ in natura. Não seráo
aceitos produtos estragados, murchos gtçÊue

1 897,00

I

I

I

)12
l

CF.P: 65.q00-505/l

(
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L
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KG

Rua Urbano Santos.

CEP: 65.900-505
-s7 irro Juçara

izrMA

2 004,00

q
ri

\

*tr \/
Ê

não se enquadram no processo seletivo de
padrão de qualidade. O produto deverá

apresentar o peso na embalagem conforme
solicitação.

^b
3 997,60

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA
Espêcificação Técnica: Biscoito doce tipo
maisena, em pacotes de 4009, onde em uma
porÇão de 309 contenham 2,09 de Proteínas e
4, 1g de Gorduras totais, 0,09 de Gordura Trans.
2,19 de Gordura Saturada. Cereais, farrnáceos 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.

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA'0"
LACTOSE Especificação Técnica. Biscoito
doce tipo maisena "0" lactose, em pacotes de

2009, onde em uma porção de 309 contenham
2,09 de Proteínas e 4,1 g de Gorduras totais,

0,09 de Gordura Trans, 2,19 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 dê nenhum tipo de violaÇão.

KG
4,60 4,60

18 2 004,00

BISCOITO DOCE TIPO MARIA
Especificação Técnica Biscoito doce tipo
[\/aria, em pacotes de 4009, onde em uma
porção de 309 contenha 2 g de Proteínas e
4,59 de Gorduras totais, 0,09 de Gordura
Trans, í,89 dê Gordura Saturada. Cereais,
farináceos e leguminosos devem estar
isentos de matéria terrosa, parasrtas, fungos,
vestígios de insetos, livres de umidade e
coloraÇão específica. Embalagem sem sinal
de nenhum tipo de vrolação. (COTA DE 25o/o,
EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006
- Art. 48, inciso I).

KG

6 008,00

BISCOITO DOCE TIPO MAR|ABiscoito doce
tipo Maria, em pacotes de 4009, onde em

uma porção de 309 contenha 2 g de
Proteínas e 4,59 de Gorduras totais, 0,09 de
Gordura Trans, 1,89 de Gordura Saturada.
Cereais, íarináceos e leguminosos devem
estar isentos de matéria terrosa, parasitas-

Inr

6 008 00

7

3.997,60 
I

I

I
I

ül,r

I
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Rua Urbano San irro Juçara
trizllvl^

1.466,80

\
U

fungos, vestígios de insetos, livres de
umidade e colpraÇão específica. Embalagem
sem sinal de nenhum tipo de violação. (COTA

oE75%1.

KG
20

BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR
CHOCOLATEEspecificação Técnica: 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 Gorduras totais,
0,09 de Gordura Trans, 1,59 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

Kb
5 666,40

BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO
Especificação Técnica: 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, Íungos, vestigios de insetos,
livres de umidade e coloração específica. (COTA

DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC
12312006 - Art. 48, inciso l).

16.998,80

BISCOITO SALGADO AMANTEIGADO
Especificação Técnica: Biscoito salgado tipo

Cream Cracker sabor amanteigado em pacotes
de 4009, onde em uma porçáo 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 coloração específica.

(coTA DE 75%,)

KG
16.998,80

KG

11,20

i,

23

BISCOITO SALGADO "0" LACTOSE
Especificação Técnica: Biscoito salgado "0"

lactose 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
específica.

co.le(a Çao

CEI']: 65.900-5

lc'

11,20

í t'"(+4

I

tl

ffi
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1.466,80
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KG 324.00

CAFÉ EM PO
Com selo ABIC, embalagem de 1009

13.620,00

324,OO

KG

CARNE BOVINA MOIDA
Especificação Técnica: Carne bovina de 2â
qualidade (acém, fraldinha, 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 SIIVI e respectivo peso em

quilogramas. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA
PARA ME e EPP - LC 123t2OO6 - Art. 48,

inciso I

40.860,00 40.860,00

CARNE BOVINA MOIDA
Especificação Técnica: Carne bovina de 2â

qualidade (acém, íraldinha, 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, náo violado,
resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de idêntificação, procedênciâ, número
de lote, data de validade, carimbo de
inspeção do SIM e respectivo peso em
quilogramas. (COTA DE 75%,)

KG

4.942.00

\

CARNE BOVINA PICADA
Especificação Técnica: 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,
garanta a integridade do produto até o m

KG

4.942.00

l\

Bai
perat

fit
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I

I
I

1

13.620,00
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do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade,
carimbo de anspeção do SIIVI e respectivo peso
em qualogramas. (COTA DÉ. 25%, EXCLUSIVA
PARA ll,lE e EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso
r)

28

CARNE BOVINA
Especificação Técnica: Carne bovina de 2"
qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito,
ponta da palheta) picada resÍriada, limpa,
aspecto próprio da espécie, não amolecrda 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 alé 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 75o/ol.

KG

14.823.00 14.823,OO

,o

CEBOLA IN NATURA
Especificação Técnica: 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 conÍorme solicitação

22.940.00 22.940,00

30

CENOURA IN NATURA
Especificação Técnica: 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

KG
23.591 ,00 23 591,00

31

CHUCHU IN NATURA
Especificação Técnica: Chuchu rn 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.

KG
2 060 00 2.060,00

32

COCORALADO EspecificaçãoTécnica:
Coco ralado úmido e adoçado embalagem

plástrca de 1009. A embalagem deve;'á conter
externamente os dados de identr/caçBq.

procedéncia. informações nutricioúis, /üfhero
KG

360,10 360,10

p,

-e'
t*'1.)

KG
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de lote, quantidade do produto

s 468.85
KG

5.468,8533

Especificação Técnica. Colorífico em pó,

embalado em pacotes de 509. A embalagem
deverá constar externamente, os dados de
identificação e procedência, número de lote e
quantidade do produto.

coLo FICO EM P

13 608.50KG 13 608,5034

FARINHA DE MILHO FLOCADA
EspeciÍicação Técnica: 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 5009.

1.218.001 .218,0035

FARINHA DE TRIGO
Especificação Técnica: Farinha de trigo sem
Íermento, 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.

KG

17.625,OOKG 17.625.0036

9.28 FEIJÀO COMUM TIPO 1

Especificação Técnica: FeUáo 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.

21.413,00

\ I

37

FRANGO INTEIRO CONGELADO
EspeciÍicação Técnica: Apresentar-se
congelados, livre de parasitos e de qualquer
substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteraÇão, odor OT

Rua Urbano Santos J uçara

CEP: 65.900-50 N4^
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6.101 ,00

FRANGO PEITO CONGELADO
Especificação Técnica: Apresentar-se
congelados, livre de parasitos e de qualquer
substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteração, odo e ,. sabor

Rua []rbano Sa aino Juçara

\hÀ

I

próprios. Embalados em saco plástico próprios
da marca, atóxico, limpo, não violado, resistente,
que garanta a integridadê 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
inspeção do SIF (COTA OE 25o/o, EXCLUSIVA
PARA ME ê EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso
r)

38

FRANGO INTEIRO CONGELADO
Especificação Técnica: 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/SlF e carimbo de
inspeção do SlF. .(COTA 75%)

KG

2ô

FRANGO PEITO CONGELADO
Especificação Técnica: 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 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, procedêncaa, número de lote,
quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SlF e carimbo de
inspeção do SlF. (COTA DE 25o/o, EXCLUSIVA
PARA ME e EPP - LC 12312006 - Art. 48, inciso
r)

KG

6 101 .00

40
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coloração uniíormes, 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
a roximadas a 100
MACARR O ESPAGUETTE
Especificação Técnica: Macarrão de sêmola
tipo Espaguete, enriquecido com ferro e ácido
fólico, em pacotes de 5009. Cereais, farináceos
e leguminosos devem estar isentos de matêria
terrosa, parasitâs, fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloração específica. 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 fabrica aoe ua ntidade do roduto
MACARRAO PARAFUSO
EspeciÍicação Técnica. Macarrão de sêmola
tipo Parafuso, enriquecido 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 coloração específica. As
embalagens deverão ser íntegras, não serão
aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinal de alteraçâo
do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificaçáo e
procedência, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP -
LC í2312006 - Art. 48, inciso l)

MACARRAO PARAFUSO
Especificação Técnica: Macarrão de sêmola
tipo Parafuso, 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 umrdade e coloração específica. As

10.287,50 10.287.50

4.589,00 4 s89,00

13 765,00

nao serao
OU

KG

KG

KG

ino Ju çara

45

embalagens deverão ser íntegras,
aceitas aquelas que estiverem ra
perfuradas ou qualquer outro sinal ão

Rua Urhano San

KG

46

CLi': 65.900 rriz'l!'lA

l}

13 765,00
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?

47

do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, inÍormação nutricional, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
COTA DE 75%

MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL
Especificação Técnica: híargarina vegetal
cremosa com sal,600/o de lipídios, embalagem
potes plásticos de 2509. 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 conter externamente os
dados de identificaÇão e procedência,
rnformação nutricional, número do lote, data de
fabrica oe uantidade do roduto

LEO DE SOJA
Especificação Técnica: Oleo de soja, garrafa
PET de 900 ml, que contenha no máximo 9% de
gorduras saturadas por porção. 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.

OVO DE GALINHA
EspeciÍicação Técnica: Ovo de galinha, branco
tipo extra, fresco, limpo, ndo

6 200.75 6.200.75

48.938.22 48.938.22

KG

GAR
RAF

A
PET
900
ML

Rua []rbano Santos.
CEP: 65.900-505

Juçara

(

x-

4.679,004 679.0048

MILHO PARA CANJICA AMARELO
Especificação Técnica. Ívlilho para canjica
amarelo, grupo especial, subgrupo
despeliculado, classe amarela, tipo í em
pacotes de 5009. Cereais, farináceos e
leguminosos devêm estar isentos de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos,
livres de umidade e coloração específica. 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.

KG

49 18 015,00 18 015.00

65 ,1

Irn
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eproximadamente 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 externamente os
dados de identiÍicaÇão e procedência, número
de iote, data de embalagem, data de validade,
condições de armazenamento, quantidade do
produto, número do Registro no Ministerio da
Agricultura/SlF/DIPOA e carimbo de inspeção do
SIF,

P O MASSA FINA
Especificação Técnica:Produto a base de
farinha de trigo especial, fermento, ovos, gordura
hidrogenada ou banha, contendo reforçador,
açúcar, sal, antimorfo e leite em pó intêgral 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 309. (COTA DE 25Yo,

EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC í2312006 -

Art. 48, inciso l)

PAO MASSA FINA
Especificação Técnica:Produto a base de
farinha de trigo especial, fermento, ovos, gordura
hidrogenada ou banha, contendo reforÇador,
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

roximadas a 30g. (COTA DE 75o/o

51

52

8,05

10 560,00

31.6a1,20

Rua []rbano Santo
( I:P: 65.90G-5

irro Juçara

UN

KG

8,05

EspeciÍicação Técnica:Produto a base de
farinha de trigo especial, fermento, ovos, gordura
hidrogenada ou banha, contendo reforçador,
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 509.

39P O FRANC S

10 560,00

31.681 ,20

KG
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KG

4.844,00

\ t'nu*
vi",

4.844,OO

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA
Especificação Técnica: Polpa de frutas
selecionadas sabor Acêrola, 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 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 DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP -
LC 12312006 -Art.48, inciso l)

54

14.533,5014.533,5055

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA
Especificação Técnica: 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 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 fabricaçâo e quantidade do produto.
(coTA DE 75%)

KG

56

POLPA DE FRUTA SABOR CAJA
Especificação Técnica: Polpa de frutas
selecionadas sabor Cqá, 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 Ministério
da Agricultura Pecuária e Abastecimento -
MAPA. As embalagens deverão ser íntegras,
não serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas ou perfuradas ou qualquer
de alteração do produto ou embalag
conter externamente os dados de ide
procedência, informação nutricional,
lote, data de fabricação e quantidade

al

nti
n

d

em,

4.487.O0KG
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4.487,00
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13 460,00

POLPA DE FRUTA SABOR CAJU
Especificação Técnica: Polpa de frutas
selecionadas sabor Cajú, isentas de
contamrnação. A embalagem plástica de 5009
deve conter a validade de no mÍnimo 06 meses
a 0'l ano, com o registro obrigatório no lVlinistério
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.

Rua Urbano Santos.

KG

Juçara

13 460,00

rr

(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP -
LC 12312006 - Art. 48, inciso I

13 460 00

KG

POLPA DE FRUTA SABOR CAJA
Especificação Técnica: Polpa de frutas
selecionadas sabor CaJá, isentas de
contaminaçâo. A embalagem plástica de 5009
deve conter a validade de no mÍnimo 06 meses
a 0'1 ano, com o registro obrigatório no Ministerio
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 DE 75%

4 487 0058

POLPA DE FRUTA SABOR CAJU
Especificação Técnica: Polpa de frutas
selecionadas sabor Cajú, 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 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 produlo.
(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP -
LC 12312006 - Art. 48, inciso l)

KG

4.487.00

tro

a)

13 460,00

per
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COTA DE 75%
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6'1

POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
Especificação Técnica: Polpa de frutas
selecionadas sabor 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 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 DE 75%

POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA
EspeciÍicação Técnica: 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 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 fabricaçâo e quantidade do produto.
(COTA OE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP -
LC í2312006 - Art. 48, inciso I

4.792,00

14.375,00

4.326,O0

KG

KG

Juçara
MA

I I
I

4.792.0060

POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
Especificação Técnica: Polpa de frutas
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 obrigatório no Ministerio
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 DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME C EPP -
LC 123/2006 - Art. 48, inciso l)

14.375.00

Rua I lrbrno Santos.

CF-P: 6-s.90(1505
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Rua []rbano Santos. Juçara
IVIA

2.721 .20

\

12.975,00 12.975.00

KG

63

PA DE FRUTA SABOR MARACUJA
Especificação Técnica: 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 t\Iinistério
da Agricultura Pecuárra e Abastecimento -
MAPA. As embalagens deverão 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 identiÍicaÇão e
procedência, informação nutrictonal, número do
lote, data de fabricação e quantidade do produto.
(coTA DE 75%)

POL

KG
2.721,2064

PROTE|NA TEXTURIZADA DE SOJA ESCURA
Especificação Técnica:Proteína texturizada de
soja escura. apresentada em grãos com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
acondicionada em saco plástico de 4009,
transparente, isento de sujidades, com data de
validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega.

8 985,00
KG

SAL REFINADO
Especificação Técnica: Sal refinado iodado em
pacotes plásticos de 1kg. As embalagens
deverão ser íntegras, náo serão aceitas aquelas
que estiverem rasgadas ou perfuradas ou
qualquer outro sinal dê alteraÇão do produto ou
embalagem, deverá conter externamente os
dados de identificaÇão e procedência, número
do lote, data de Íabricação e quantidade do
produto.

22.941.00

TOMATE IN NATURA
Especificação Técnica: Íomale 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.

^b

8.985,00

22 941,00

2 5'15,00

\ t\

2.515,00 {

VINAGRE DE ALCOOL
Especificação Técnica:
embalagem garraÍa pet
embalagens deverão ser

67

rl" L

álcool,
ml. As

rao

Vinagre de
de 500

íntegras, n
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aceitas aquelas que estiverem rasgadas ou
perfuradas ou qualquer outro sinel de alteraÇáo
do produto ou embalagem, deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote. data de fabricaÇão
e quantidade do produto.

3. DA VALIDADE DA ATA

3.í. A validade desta Ata de Registro de PreÇos será de 12 (doze) meses, a partir de í3
de março de 2019, não podendo ser prorrogada.

4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

4.1. O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelos lnteressados mediante
assinatura de Contrato, observadas as disposiÇões contidas no Edital do Pregão
Presencial no 1 231201 8.

4.2. O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato,
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial n" 12312O18.

4.3. A presente 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. Os gêneros alimentícios serão entregues de forma parcelada, de acordo com a
liberação dos recursos do FNDE, previstas para 10 (dez) parcelas. Para cada parcela,
será emitida pelo Departamento de Aporo ao Educando da SEMED, uma "Ordem de
Fornecimento", devidamente assinada pelo Íiscal do Contrato, de acordo com a per capita
definida pela Equipe de Nutrição. Os fornecedores deverão receber na SEMED, de
forma impressa, as per captas correspondentes à parcela vigente, bem como as "Ordens
de Fornecimento", e terão 24h (vinte e quatro horas), para iniciar o fornecimento, a partir
do recebimento. O fornecimento deverá ser concluído dentro de um prazo máximo de 7
(sete) dias úteis.

4.5. Caso algum produto seja entregue com avarias diversas ou em desacordo com as
especificaÇões técnicas ou com problema de qualidade, a empresa Contratada deverá
repô-lo devidamente corrigindo em alé 24 (vinte e quatro) horas após notificação do
Contratante durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades
cabíveis.

4.6. Os gêneros alimentícios deverão ser transportados em carros Íechados
apropriados e em perfeito estado de conservação e higiene, protegidos conforme
características de cada alimento e obedecendo aos critérios de refrigeração e
congelamento, nos casos necessários.
congelados deve ser feito em transporte

sporte de alimentos reÍrigerados e/ou
ha , isotérmico e refrigerado/frigorífico.

Rua []rbano Sant
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4.7. Os alimentos in natura, os alimentos não-perecíveis e os produtos de panificação
deverão ser entreguês ao natural, na temperatura ambaente; as polpas dê frutas
(congeladas), as carnes (resfriadas) e as aves (congeladas) deverão ser transportadas
em temperatura adequada (refrigerados e/ou congelados), para a perfeita conservação,
dentro de embalagens apropriadas, com as identiíicaÇões devidas e em transporte
apropriado. Os alimentos não perecíveis, quando da entrega dos mesmos, deverão ter o
prazo de validade não inferior a 80% (oitenta por cento) da validade marcada na
embalagem.

4.8. Os gêneros alimentícios que se demonstrarem impróprios para o consumo ou
que tenham seu valor nutritivo diferente das especificações exigidas serão
rejeitados pela contratante, devendo ser substituídos imediatamente, sob pena de
aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.

4.9. Os gêneros alimentícios perecíveis serão entregues na escola semanalmente e os
gêneros não perecíveis mensalmente.

4.í 0. Os gêneros alimentícios in natura deverão ser acondicionados em monoblocos
vazados, que perrnanecerão na escola até a entrega posterior, quando serâo
trocados,

4.1'1. Substituiçáo Temporária de [\/arcas ou Sabores de Polpas de Frutas - Os produtos
que, por algum motivo saírem do mercado, ou que tiveram suas embalagens melhoradas
e/ou modificadas, ainda na vigência do contrato, deverão solcitar, via ofício, da Secretana
Municipal de Educação - SEMED, avaliação das amostras a serem substitutas pelo
CONTRATADO. A Comrssão de Avaliação das Amostras analisará se as características dos
produtos apresentados estão de acordo com as especríicaçóes e condiÇões do Termo de
Referência, do Edital e do Contrato. Sendo o produto aprovado pela referida comissão, a
ata de degustação deverá ser anexada ao contrato, justificando a substituição do(s)
mesmo(s), e o período pelo qual será substituído o(s) produto(s).

4.1í.1. Quando da substrtuição do(s) produto(s), será levado em conta, além das
especificações nutricionais, os valores dos produtos, e caso, o valor do produto
apresentado, comprovado pela nota íiscal, seja menor que o valor do produto licitado,
Íicará(áo) o(s) fornecedor(es) obrigados a Íazer a compensação através de quantitativos
em produtos.

4.11.2.fodavia, os fornecedores devem se programar a fim de que não haja a necessidade
de substituiÇão do produto por mais de uma vez, visto que os mesmos têm conhecimento
dos cardápios (ANEXO lV) e frequência dos itens que são oíertados ao longo do ano, ou
seja, nas 10 (dez) parcelas. Ficando assim, os fornecedores obrigados a terem em seus
respectivos estoques (quando for o caso) a quantidade suficiente para atender a demanda
objeto do seu contrato.
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5. DAS COND|çÕES GERAIS

5,í. As condiÇões gerais da execução dos serviços, tais como os prazos para entrega e

recebimento do objeto, as obrigações da Administraçáo e do Fornecedor registrado,
sançóes e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e Termo de
Referência.

6. DA DIVULGAÇAO

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 Orgão Gerenciador até
o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte
dias daquela data.

lmperatriz (ÍVlA), 13 de março de 2019

B re
nciadorPresidenta da CPL ere

Superintendente de Registro de Preços da CPL

t1

PERATRIZ POLPAS D R

RCIAL DO LTDA

LTDA - EPP

I

o^-V.'r-v,t-
Jsoenes cOSTA-COMERCIO ELI

t\^,nÂtu/^ úav'd^ | U'r"
MÍ.lS SILVA E Cl,A LIDA

Rua Urbano Santos. 1657 Baino Juçara
CEP: 65-900-505 - Imperatriz/lM^

ü

Siqueira Fo

6-2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assrnada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).
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