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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado da licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL sob o n.º 010/2019. OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS para eventual contratação de pessoa (s) jurídica(s) para o
fornecimento de Gêneros Alimentícios, interesse de diversas
Secretarias do Município de Governador Nunes Freire/MA, em
favor da empresa: S. C. M. DE SOUZA COMÉRCIO - ME, CNPJ
nº 02.673.423/0001-06, com o Valor Total de R$: 1.156.333,74 (Um
Milhão Cento e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Trinta e Três
Reais e Setenta e Quatro Centavos) e A. I. SANTOS SILVA – ME,
inscrita no CNPJ nº 05.465.416/0001-07, com o Valor Total de R$:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2105001/2019. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa
(s) jurídica (s) para fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (perecíveis e não perecíveis) destinados ao atendimento da demanda das
secretarias do município de Governador Nunes Freire (MA), VALOR TOTAL REGISTRADO: R$: 504.680,10 (Quinhentos e Quatro Mil, Seiscentos
e Oitenta Reais e Dez Centavos). PARTES: Município de Governador Nunes Freires/MA, através da Secretaria Municipal de Administração
Comércio e Industria e a empresa A. I. SANTOS SILVA - ME: Pregão Presencial n° 010/2019. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93,
Art. 15, Inciso II, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 002/2017. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente Ata terá validade de 12
(Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2019. FORO: Fica eleito o Foro de Governador
Nunes Freire/MA. SIGNATÁRIOS: Jose Soares da Cruz Neto - Secretário Mun. de Administração, Contratante e o Sr. Antonia Iones Santos Silva,
pela detentora do Registro de Preços.
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES

UNIDADE

00005 AÇUCAR CRISTAL - Marca.: VEJA
PACOTE
Especificação: composição origem vegetal sacarose de
cana de açúcar, embalagem primária transparente em
pacotes impermeáveis e lacrados de 01 kg, não furadas e
estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade,
insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham
a comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório conter os dados de identificação e
procedência data de fabricação e validade expressas na
embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima
de 12 meses da data de entrega do produto. Indicação da
marca do fabricante.
00006 ADOÇANTE FRASCO - Marca.: MARIZA
Especificação: Composição: água,
edulcorantes
artificiais: sacarose e acasula-me-k, espessante,

FRASCO

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

6,000.00

3,100

18.600,00

1,000.00

9,000

9.000,00
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carboximetil celulose, conservante benzo ato de sódio e
acidulante ácido cítrico. não contem glúten, em frascos
de 100ml, com identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
00007 AVEIA - Marca.: NESTLÉ
Especificação: apresentação flocos, prazo de validade
01 ano (fechado), aplicação mingau, caixa com 200
gramas.

UNIDADE

00009 BISCOITO DE ÁGUA E SAL - Marca.: ESTRELA
PACOTE
valor energético mínimo de 125kcal/ porção de 30g,
Sódio 164mg, fibra 1,1 gramas, 0g gordura trans,
Ingredientes: farinha de trigo rica com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, (APRESENTAR AMOSTRA EM
EMBALAGEM LITOGRAFADA) o produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
00010 CAFÉ TIPO TORRADO - Marca.: MARATÁ
Especificação: apresentação moída, tipo embalagem alto
vácuo, com selo de pureza ABIC, tipo tijolinho, livre
de parasitas, odores estranhos e substâncias nocivas,
pacote com 250 gramas, prazo mínimo de validade de 06
meses, a partir da data de entrega.

PACOTE

1,000.00

4,400

10,000.00

4.400,00

4,000

10,000.00

40.000,00

6,100

61.000,00

00011 CONDIMENTO APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL Marca.: MARIZA
Especificação: matéria prima pimenta do reino, aspecto
físico pó, isento de matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos, livres de umidade, pacote
com 100 gramas, na embalagem deverá conter número de
lote, data de validade e quantidade do produto.

PACOTE

5,000.00

1,500

7.500,00

00013 CREME DE LEITE - Marca.: ITAMBÉ
Embalagens de 200g, contendo prazo de validade,
informações nutricionais, marca, nome e endereço do
fabricante e numero de registro no órgão competente,
acondicionadas em caixas de papelão. Validade mínima de
06 (seis) meses.

UNIDADE

2,000.00

2,500

5.000,0 0

00015 EXTRATO DE TOMATE (EXTRATO ALIMENTÍCIO) - Marca.:
QUERO
Especificação: extrato de tomate concentrado simples,
sem aditivos químicos, isento de fermentação,
características adicionais: maduros, selecionados, sem
pele e sem sementes ingrediente básico tomate, prazo
validade 12 meses, pesando no mínimo 190 gramas.

UNIDADE

5,000.00

2,660

13.300,00

00016 FARINHA DE ARROZ - Marca.: NUTRIVITA
Especificação: - tipo farinha de arroz flocada, tipo
branca, embalada em pacotes plásticos, transparentes,
limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote,
data de validade, quantidade do produto. PRAZO DE
VALIDADE: mínimo de 09 (meses), a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Características
adicionais, determinado/macerado/socado/ aspecto físico
levemente torrada, pacote 500 gramas.

PACOTE

10,000.00

3,850

38.500,00

00018 FARINHA DE MILHO - Marca.: SERRAMIL
Especificação: tipo flocão, apresentação flocos de
milho, amarelo, pré-cozida, embalada em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não violados,
resistentes, prazo de validade 9 meses, característica
adicionais, determinado/macerado/socado/, aspecto
físico levemente torrada, pacote com 500 gramas. A

PACOTE

8,000.00

3,750

30.000,00
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embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricional,
número de lote, data de validade, quantidade do
produto.
00019 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Marca.: ROSA BRANC PACOTE
A
Especificação: com fermento, apresentação pó, embalada
em sacos transparentes, limpos, não violados,
resistentes, que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade do produto. PRAZO DE VALIDADE: 150
dias, características adicionais ferro e ácido fólico
tipo 1, pacote 1 Kg.
00021 FEIJÃO TIPO 1 VERDE - Marca.: IN NATURA
Especificação: classe sempre verde, debulhado, íntegro,
de colheita recente; com aspecto,odor, cor e sabor
próprio, livre de insetos, parasitas, larvas, material
terroso, sujidade ou corpos estranhos;com grau de
maturação adequado para o consumo, sem sinais de
germinação ou resíduos de fertilizante ou outras
substâncias químicas, embalados em sacos plásticos
transparentes com peso liquido de 1kg, não furados,
estufados, inviolados, livre de microrganismos ou
outras impurezas que venham a comprometer o
armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a
data de fabricação e validade mínima de 120 dias da
data de entrega do produto.

6,000.00

4,300

25.800,00

PACOTE

7,500.00

10,200

76.500,00

00022 LEITE CONDENSADO - Marca.: ITAMBÉ
Embalagens de 395g, contendo prazo de validade,
informações nutricionais, marca, nome e endereço do
fabricante e número do registro no órgão competente.
Validade mínima de 06 (seis) meses.

UNIDADE

1,200.00

5,100

6.120,00

00024 MACARRÃO TIPO SÊMOLA - Marca.: IMPERADOR
Especificação: formato espaguete,
tipo
fino,
pasteurizado, de farinha de trigo especial, enriquecido
com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes
de 500g, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos,
vestígios de insetos, livres de umidade e coloração
específica. Obrigatório conter a data de fabricação e
validade expressas na embalagem, bem como o número do
lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do
produto. Indicação da marca do fabricante

PACOTE

2,000.00

3,800

7.600,00

00025 MILHO EM CONSERVA - Marca.: QUERO
Especificação: ingredientes grãos de milho Verde cozido
em conserva de salmoura (água e sal) grãos inteiros
selecionados (mínimo de 98% de milhos inteiros).
Características: cor apropriada ao produto, sabor e
odor próprios dos ingredientes, textura apropriada,
uniformidade de tamanho e formato. Embalagem primária
em lata de folha de flandres com vernizes sanitários,
fechados e esterilizados a embalagem do produto deve
conter registro da data de fabricação, peso e validade
estampada no rótulo da embalagem. prazo de validade 2
anos, lata com 200 gramas.

LATA

1,800.00

3,650

6.570,00

00032 POLPA DE ACEROLA - Marca.: IN NATURA
Especificação: polpa de fruta congelada, de primeira
qualidade, embalagem de 1 kg, isenta de contaminação,
em saco plástico transparente e resistente, com
especificações dos ingredientes, data de fabricação e
prazo de validade. Registro no ministério da
agricultura e/ ou ministério da saúde. Na embalagem
deve conter a validade de no mínimo seis meses a um ano

QUILO

400.00

8,720

3.488,00
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com os registros obrigatórios do Ministério competente.
Indicação da marca do fabricante.
00033 POLPA DE CAJÁ - Marca.: IN NATURA
Especificação: polpa de fruta congelada de primeira
qualidade, embalagem de 1 kg, isenta de contaminação,
em saco plástico transparente e resistente, com
especificações dos ingredientes, data de fabricação e
prazo de validade. Registro no ministério da
agricultura e/ ou ministério da saúde. Na embalagem
deve conter a validade de no mínimo seis meses a um ano
com os registros obrigatórios do Ministério competente.
Indicação da marca do fabricante.

QUILO

400.00

10,720

00034 POLPA DE GOIABA - Marca.: IN NATURA
Especificação: polpa de fruta congelada de primeira
qualidade, embalagem de 1 kg, isenta de contaminação,
em saco plástico transparente e resistente, com
especificações dos ingredientes, data de fabricação e
prazo de validade. Registro no ministério da
agricultura e/ ou ministério da saúde. Na embalagem
deve conter a validade de no mínimo seis meses a um ano
com os registros obrigatórios do Ministério competente.
Indicação da marca do fabricante.

QUILO

500.00

8,720

4.360,00

CAIXA

1,000.00

26,850

26.850,00

00042 ALFACE CRESPA GRANDE - Marca.: IN NATURA

MAÇOS

2,200.00

2,220

4.884,00

00045 CHEIRO VERDE CRU IN NATURA - Marca.: IN NATURA
Especificação: O cheiro verde precisa ser fresco, com
uma cor verde profundo e aparência viçosa, inteiro, não
amassado, livre de matéria terrosa, parasitas, fungos e
vestígios de insetos, Os maços não podem ter folhas que
estão murchas ou amarelas. Composição: coentro e
cebolinha Em maço com no mínimo 300g.

MAÇOS

3,700.00

2,700

9.990,00

UNIDADE

16,670.00

0,290

4.834,30

QUILO

3,410.00

4,720

16.095,20

00040 ÁGUA MINERAL, DE FONTE NATURAL
potável sem gás acondicionada em copo de 200 ml,
lacrada e rótulo informativo do produto, não contendo
amassamento, sem alteração do odor e cor, dentre outras
que possam comprometer a qualidade higiênica sanitária
da água mineral, em caixa de 48 (quarenta e oito)
unidades. (A água mineral deverá ter prazo de validade
de, no mínimo 3 (três) meses.

00048 FRUTA IN NATURA TIPO LARANJA - Marca.: IN NATURA
Especificação: : tamanho médio no ponto de maturação
ideal, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas e livre
de resíduos de fertilizantes.
00050 FRUTA IN NATURA TIPO MAMÃO - Marca.: IN NATURA
Especificação: espécie papaia, aplicação alimentar,
classificação A, O produto não pode estar manchado,
flácido, com exsudações e lesões. O produto deve ser de
tamanho médio e grau médio de amadurecimento com tons
amarelo alaranjado e exalando um suave aroma
característico, não serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadrem no processo seletivo de
padrão de qualidade.

4.288,00

00056 LEGUME IN NATURA TIPO PIMENTÃO - Marca.: IN NATURA
Especificação: lavado, inteiro, verde, 1ª qualidade,
sem fungos, consistência firme, tamanho médio e grande,
não amassado, com cor e odor característicos. Não serão
aceitos pimentões estragados, murchas, com brotos, ou
que não se enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade.

QUILO

1,770.00

10,720

18.974,40

00057 VERDURA IN NATURA TIPO TOMATE - Marca.: IN NATURA

QUILO

5,730.00

4,340

24.868,20
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Especificação: Graúdo, com polpa firme e intacta, de 1ª
qualidade, isento de enfermidades, material terroso e
umidade externa anormal, livres de resíduos de
fertilizantes, firme, íntegro, sem manchas, batidas e
esfolões, aparado, lavado, inteiro, não amassada, com
cor e odor característicos aplicação culinária em
geral. Não serão aceitos tomates estragados, murchos,
ou que não se enquadrem no processo seletivo de padrão
de qualidade os mesmos.
00060 MACAXEIRA - Marca.: IN NATURA
Tipo branca ou amarela, fresca e com casca inteira, não
fibrosa isenta de umidade, raízes medianas, firme e
compacta, sabor e cor próprios da espécie, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e
sujidades, sem danos físicos ou mecânicos, oriundos do
manuseio e transporte, colheita recente.

QUILO

3,000.00

5,730

17.190,00

00063 QUIABO - Marca.: IN NATURA
tamanho médio, no ponto de maturação, sem ferimentos ou
defeitos. Tenros, sem manchas, livre de resíduos de
fertilizantes.

QUILO

800.00

8,740

6.992,00

00064 MAXIXE - Marca.: IN NATURA
tamanho médio, no ponto de maturação, sem ferimentos ou
defeitos, sem manchas livre de resíduos de
fertilizantes.

QUILO

800.00

9, 420

7.536,00

MAÇOS

2,000.00

2,220

4.440,00

VALOR TOTAL R$

504.680,10

00068 COUVE FOLHA - Marca.: IN NATURA

Governador Nunes Freire/MA, em 21 de maio de 2019.

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2105002/2019

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2105002/2019. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa
(s) jurídica (s) para fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (perecíveis e não perecíveis) destinados ao atendimento da demanda das
secretarias do município de Governador Nunes Freire (MA), VALOR TOTAL REGISTRADO: R$: 1.156.333,74 (Um Milhão Cento e Cinquenta
e Seis Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos). PARTES: Município de Governador Nunes Freires/MA, através da
Secretaria Municipal de Administração Comércio e Industria e a empresa S. C. M. DE SOUZA COMÉRCIO - ME: Pregão Presencial n°
010/2019. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 002/2017. PRAZO DE
VALIDADE DA ATA: A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA:
21 de maio de 2019. FORO: Fica eleito o Foro de Governador Nunes Freire/MA. SIGNATÁRIOS: Jose Soares da Cruz Neto - Secretário Mun.
de Administração, Contratante e o Sr.ª Simone Carla Medeiros de Souza, pela detentora do Registro de Preços.
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES

UNIDADE

00001 ARROZ TIPO I - Marca.: PALADAR
PACOTE
Especificação: branco, tipo I, não parbolizado, polido,
classe longo fino, de procedência nacional e ser de
safra corrente, tipo subgrupo polido, embalagem
primária plástica de 5 kg, Isento de mofo, de odores
estranhos e de substâncias nocivas livre de insetos,
microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana. (Não
apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou
esverdeadas e não ter sabor ardido) Selecionados
eletronicamente grão em grão. A embalagem secundária
deve ser fardo termos soldado, resistente, suportando o
transporte sem perder sua integridade Validade: mínima
de 12 meses a contar a partir da data de entrega.
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo

QUANTIDADE
20,000.00

VALOR UNITÁRIO
16,480

VALOR TOTAL
329.600,00
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antes do vencimento do prazo de validade e embalagens
danificadas
00002 ARROZ TIPO 1; COTA 20% - Marca.: PALADAR
Polido, longo, fino, tipo 1, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos, não violados,
resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter exatamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto, validade mínima
de 06(seis) meses a partir da data de entrega. Pacote
de 1 kg.
00003 LEITE EM PÓ - Marca.: ITALAC
Especificação: integral, desidratado, de boa qualidade,
enriquecido com ferro, zinco e vitaminas A, B, C e D.
embalagem com 200 gramas, inviolada, livre de insetos,
larvas, microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório a apresentação do Registro do produto
cotado emitido pelo Serviço de Inspeção Estadual - SIE
do Ministério da Agricultura ou emitido pela Secretaria
de Agricultura do Estado onde se localiza a sede ou o
domicílio da licitante, além do Alvará Sanitário do
Fabricante. Obrigatório conter a data de fabricação e
validade expressas na embalagem, bem como o número do
lote. Validade mínima de 12 meses. Indicação da marca
do fabricante.

QUILO

5,000.00

16,480

82.400,00

UNIDADE

5,000.00

7,180

00004 ACHOCOLATADO - Marca.: MASTER
produto em pó, sabor chocolate em pacotes de 1kg
enriquecido com vitaminas e sais minerais. Embalagens
íntegras. Não serão aceitas aquelas que estiverem
rasgadas, perfuradas ou qualquer outro sinal de
alteração do produto e embalagem. Deverá apresentar
validade mínima de 18 meses a partir da data de
entrega. Indicação da marca do fabricante.

PACOTE

5,000.00

12,950

64.750,00

00008 BISCOITO DOCE - Marca.: MARIA
Especificação: embalagem plástica contendo 400 gramas,
isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas,
embalagens plástica prazo mínimo de validade de 06
meses, a partir da data de entrega

PACOTE

10,000.00

6,700

67.000 ,00

00012 CORANTE - Marca.: KIMIMO
Especificação: Calorífico em pó fino homogêneo, obtido
de frutos maduros de urucum, limpos. Cor: vermelho
intensa, embalagem plástica com 100 g, com cheiro e
sabor próprios para consumo humano e em conformidade
com a legislação em vigor.

UNIDADE

5,000.00

1,490

7.450,00

00014 CREMOGEMA - Marca.: MAIZENA
Especificação: Amido de milho, para o preparo de mingau
sabores baunilha, chocolate e morango, açúcar,
vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio, fósforo e
ferro) condicionado em embalagem de papel resistente de
500 gramas.

UNIDADE

3,000.00

12,990

38.970,00

00017 FARINHA DE MANDIOCA - Marca.: OURO AMAFIL
Especificação: Fina, branca, torrada, tipo 100%
natural, sem adição de sal, embalagem em sacos de
plástico de 1 kg, não furados, estufadas, invioladas,
livres de impurezas, umidade, insetos, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo
microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório a apresentação de certificado de
classificação vegetal. Obrigatório conter a data de

QUILO

8,000.00

8,630

35.900,00

69.040,00
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fabricação e validade expressas na embalagem, bem como
o número do lote. Validade mínima 120 dias da data de
entrega do produto. Indicação da marca do fabricante.
00020 FEIJÃO TIPO 1 - Marca.: IDEAL
Especificação: classe carioca, pacote de 1kg, não
furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas,
umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas
que venham a comprometer o armazenamento e a saúde
humana. Obrigatório a apresentação do certificado de
classificação vegetal. Obrigatório conter a data de
fabricação e validade de no mínimo 06 (seis) meses a
partir da data de entrega expressas na embalagem, bem
como o número do lote, validade mínima de 120 dias da
data de entrega do produto. Indicação da marca do
fabricante.

PACOTE

7,500.00

8,980

67.350,00

00023 LEITE EM Pó INTEGRAL - Marca.: ITALAC
Especificação: desidratado, de boa qualidade,
enriquecido com vitaminas: A, B, C e D e com no mínimo
27g de proteínas para cada porção de 100g. Embalagem
primária de alumínio, em pacotes de 200g, inviolada,
livre de insetos, larvas, microrganismos ou outras
impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a
saúde humana. Obrigatório a apresentação do Registro do
produto cotado emitido pelo Serviço de Inspeção
Estadual - SIE do Ministério da Agricultura ou emitido
pela Secretaria de Agricultura do Estado onde se
localiza a sede ou o domicílio da licitante, além do
Alvará Sanitário do Fabricante. Obrigatório conter a
data de fabricação e validade expressas na embalagem,
bem como o número do lote. Validade 30 dias aberto/120
dias fechado. Indicação da marca do fabricante

PACOTE

5,000.00

7,180

35.900,00

00026 ÓLEO DE SOJA REFINADO - Marca.: SOYA
Especificação: livre de gorduras trans e de colesterol,
rico em vitamina E, embalagens primárias em latas ou
garrafas contendo 900ml, não amassadas, estufadas ou
enferrujadas e invioladas, livre de insetos,
microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade
expressas na embalagem, bem como o número do lote.
Validade mínima de 120 dias da data de entrega do
produto. Indicação da marca do fabricante.

UNIDADE

00027 SAL REFINADO - Marca.: BOM DE MESA
Especificação: iodado, com granulação uniforme e com
cristais brancos, embalagem primária plástica de 1
quilo, inviolada não furada, livre de insetos umidade,
microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana, cloreto
de sódio 98,5%.

3,000.00

5,690

17.070,00

UNIDADE

2,000.00

0,830

1.660,00

PACOTE

1,000.00

4,700

4.700,00

UNIDADE

1,500.00

1,730

2.595,00

00030 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL - Marca.: PRIMOR UNIDADE
Especificação: com 60% de líquidos, embalagem potes de
500g, íntegros, resistentes e limpos. A embalagem
deverá constar externamente os dados de identificação e

1,200.00

4,890

5.868,00

00028 TEMPERO APRESENTAÇÃO EM Pã - Marca.: SAZON
Especificação: Tempero em pó, aplicação carnes, feijão,
legumes e aves, (tipo sazon), embalagem com 12 saches
de 5 g cada. Prazo de validade mínimode 180 dias a
contar da data de entrega.
00029 VINAGRE - Marca.: GOTA
Especificação: Vinagre branco fermentado de vinho com a
acidez mínima de 4,0% matéria-prima fermento acético de
álcool e vinho branco, tipo agrim, aspecto físico
líquido, frasco de 750 ml.
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procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto, número de registro. O produto
deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e
vinte) dias a partir da data de entrega. Indicação da
marca do fabricante
00031 OVOS BRANCOS - Marca.: SÃO JOSÉ
Especificação: ovos brancos tipo médio, frescos,
selecionados, com embalagem primária atóxica, em
embalagem secundária de papelão atóxico, resistente,
não reutilizadas. Produto isento de rachaduras,
estufamento da câmara interna, sem sujidades. Casca do
ovo limpa, áspera, fosca. Cor, odor e aspectos
característicos. A embalagem deverá estar devidamente
rotulada conforme legislação vigente. Possuir registro
nos Órgãos de Inspeção Sanitária. Transporte fechado
conforme legislação vigente. O produto deverá
apresentar validade mínima de 20 dias no momento da
entrega. Cartela com 30 unidades.

EMBALAGEM

800.00

23,280

18.624,00

00035 CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CHÃ DE DENTRO – Marca
: IN NATURA
Especificação: apresentação bife,
de primeira
qualidade, limpa sem ossos, sem pele, pouca gordura, no
máximo (máximo 3% de gordura) sem pelancas, isentas de
aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam
impróprias ao consumo e que alterem suas
características naturais (físicas,
químicas
e
organolépticas), inspecionadas pelo ministério da
agricultura.

. QUILO

2,000.00

21,940

43.880,00

00036 CARNE BOVINA IN NATURA TIPO COSTELA - Marca.: IN N
ATURA
Especificação: resfriada, no máximo 5% de sebo e
gordura, cor aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
subdividida (cortada.) embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais.

QUILO

1,200.00

00037 CARNE BOVINA IN NATURA TIPO PALETA - Marca.: IN NA
TURA
Especificação: moída, sem ossos e músculos, magra,
congelada, sem gordura e sebo, isento de aditivos ou
substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e
que alterem suas características naturais (físicas
químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico atóxico
transparente, isenta de sujidades e ou ação de
microorganismos. Em pacotes de 1 kg, devidamente
selada, com especificação de peso, validade, produto e
marca/procedência.

QUILO

800.00

18,940

15.152,00

1,200.00

10,730

12.876,00

00038 FRANGO INTEIRO - Marca.: MARINGÁ
Especificação: apresentar-se congelados, próprio da
espécie não amolecido nem pegajosa livre de parasitas e
de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo
ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios.
Embalados em saco plástico com peso mínimo de 1 kg,
próprio da marca, atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade
do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. O produto
deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e
vinte) dias a partir da data de entrega. Obrigatório
conter a data de fabricação e validade expressas na

QUILO

21,940

26.328,00
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embalagem, bem como o número do lote. Indicação da
marca do fabricante.
00039 ÁGUA MINERAL NATURAL - Marca.: BELA VISTA
sem gás, acondicionada em garrafões de PVC, retornável,
de 20 (vinte) litros, protetor na parte superior e
lacre de segurança personalizado pelo fabricante, sem
avarias. No ato da entrega, será feita a troca de
garrafão cheio/vazio entre a contratada e o contratante
respectivamente. (A água mineral deverá ter prazo de
validade de, no mínimo 3 (três) meses, a contar da data
do recebimento definitivo).

GARRAFÃO

3,000.00

9,730

29.190,00

00041 ÁGUA MINERAL - Marca.: IN NATURA
de fonte natural, potável, sem gás, acondicionada em
garrafa plástica (descartável) de 500 ml, tipo pet,
lacrada e rótulo informativo do produto, não contendo
amassamento, sem alteração do odor e cor, dentre outras
que possam comprometer a qualidade higiênica sanitária
da água mineral, em Fardo contendo 12 garrafas. (A água
mineral deverá ter prazo de validade de, no mínimo 3
(três) meses).

FARDO

1,000.00

19,980

19.980,00

00043 BATATA INGLESA IN NATURA. - Marca.: IN NATURA
Especificação: média, lavada, inteira, não amassada,
com cor e odor característicos. Não serão aceitas
batatas estragadas, murchas, com brotos, ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.

QUILO

2,500.00

5,730

00044 CEBOLA BRANCA DE CABEÇA CRUA IN NATURA - Marca.: I
N NATURA
Especificação: inteira, tamanho média, não amassada,
livres de materiais terrosos, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte
inadequados. Não serão aceitos produtos estragados,
murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de
padrão de qualidade.

QUILO

00046 FRUTA IN NATURA TIPO ABACAXI - Marca.: IN NATURA
Especificação: tipo pérola ou graúdo, aplicação
alimentar (maduro), características
adicionais:
Originário de planta sadia destinado ao consumo in
natura, estar fresco, ter atingido o grau máximo de
sabor, aroma, cor e sabor característico da variedade,
com grau de maturação tal que lhe permita suportar
manipulação, o transporte e armazenamento permanecendo
adequado para consumo, sem lesões provocadas por
insetos, doenças e mecânicas. Tamanho médio e uniforme
(padronizado). Peso mínimo de 1, 300 gramas por
unidade. Não serão aceitos produtos estragados, murchos
com odor desagradável, podridões, queimaduras de sol,
manchas anormais, ou que não se enquadrem no processo
seletivo de padrão de qualidade. Sendo que as folhas da
coroa devem estar verdes e erguidas.

UNIDADE

00047 FRUTA IN NATURA TIPO BANANA - Marca.: IN NATURA
Especificação: espécie prata, aplicação alimentar, que
não esteja verde, nem totalmente madura, deverá estar
sempre presas a penca, sem manchas, características
adicionais aspecto firme e sem partes moles ou
machucadas, não serão aceitos produtos estragados,
murchos, ou que não se enquadrem no processo seletivo
de padrão de qualidade.

DÚZIA

00049 FRUTA IN NATURA TIPO MAÇÃ - Marca.: IN NATURA
Especificação: espécie nacional, as maçãs devem ser de
cor viva, novinha, de 1ª qualidade, tamanho médio, não
pode estar murcha nem amassada, firmes e pesadas em
relação ao tamanho. A casca deve ser lisa, sem
depressões ou machucados, Não serão aceitos produtos

QUILO

2,000.00

1,800.00

2,430.00

3,860.00

3,730

3,230

3,730

8,730

14.325,00

7.460,00

5.814,00

9.063,90

33.697,80
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estragados, murchos ou que não se enquadrem no processo
seletivo de padrão de qualidade.
00051 FRUTA IN NATURA TIPO MELANCIA - Marca.: IN NATURA
Especificação: espécie redonda, classificação A,
graúda, de primeira, devendo ser bem desenvolvida, com
polpa firme e intacta, pesando entre 6 a 8 kg cada
unidade características adicionais: O produto precisa
ter a casca firme, lustrosa e sem manchas escuras. Não
serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não
se enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade.

QUILO

6,760.00

1,330

8.990,80

00052 FRUTA IN NATURA TIPO MELÃO - Marca.: IN NATURA
Especificação: espécie redonda e amarelo, tamanho
médio, classificação A,
aplicação
alimentar.
Características: graúda, de primeira, livre de
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, com polpa
firme e intacta, aplicação alimentar, características
adicionais maduro. Não serão aceitos produtos
estragados, murchos ou que não se enquadrem no processo
seletivo de padrão de qualidade.

QUILO

3,490.00

3,730

13.017,70

00053 LEGUME IN NATURA TIPO ABÓBORA - Marca.: IN NATURA
Especificação: Deve apresentar-se madura, seca, tamanho
médio, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração
uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e
umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte, Não serão aceitos
produtos estragadas, murchas, com brotos, ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.

QUILO

1,540.00

2,430

3.742,20

00054 LEGUME IN NATURA TIPO BETERRABA - Marca.: IN NATUR
A
Especificação: Espécie comum. De primeira, lavada,
inteira, não amassada, fresca, compacta e firme, isenta
de enfermidades material terroso e umidade externa
anormal, tamanho. Não serão aceitas beterrabas
estragadas, murchas, com brotos, ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.

QUILO

1,650.00

4,830

7.969,50

00055 LEGUME IN NATURA TIPO CENOURA - Marca.: IN NATURA
Especificação: De primeira, sem rama, fresca, lavada,
inteira, não amassada, isenta de enfermidades, material
terroso e umidade externa anormal compacta e firme, sem
lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e
cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida. Não serão aceitas cenouras estragadas,
murchas, com brotos, ou que não se enquadrem no
processo seletivo de padrão de qualidade.

QUILO

2,100.00

5,850

12.285,00

00058 VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO VERDE - Marca.: IN
NATURA
Especificação: espécie comum. De primeira qualidade,
fresco, aparado, lavado, inteiro, não amassada,
compacto e firme, isenta de enfermidades, material
terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Não serão
aceitos repolhos estragadas, murchas, com brotos, ou
que não se enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade.
00059 LEGUME IN NATURA TIPO PEPINO - Marca.: IN NATURA
espécie comum deverão ser de 1º qualidade, de tamanho
médio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e
coloração uniformes típicos
da
variedade,
suficientemente desenvolvidas, apresentando grau médio

QUILO

QUILO

1,693.00

2,065.00

5,730

2,230

9.700,89

4.604,95
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de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte a conservação em condições adequadas para o
consumo mediato e imediato, sem manchas bolores,
sujidades, sem lesões de origem física ou mecânica
(rachaduras, machucados, perfurações e cortes na casca)
ou outros defeitos que possam alterar sua aparência
00061 LIMÃO: 1ª - Marca.: IN NATURA
qualidade, tamanho meio, suculentos e sem ferimentos

QUILO

1,000.00

00062 ALHO IN NATURA - Marca.: IN NATURA
isento de sujidades ou danos físicos. Deve apresentar
Dentes firmes e não murchos. Embalagens de 100g a 500
kg.

QUILO

500.00

00065 MARACUJÁ - Marca.: IN NATURA
de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com
casca sã, sem rupturas, características de cultivo bem
definidos, bem formados e em perfeitas condições de
conservação e maturação. Peso unitário: 120 gr.

QUILO

00066 UVA: - Marca.: IN NATURA
de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com
casca sã, sem rupturas, características de cultivo bem
definidos, bem formados e em perfeitas condições de
conservação e maturação.
00067 MEXERICA - Marca.: IN NATURA
tamanho médio no ponto de maturação ideal, sem
ferimentos ou defeitos, sem manchas e livre de resíduos
de fertilizantes.

QUILO

UNIDADE

700.00

500.00

1,000.00

5,810

5.810,00

21,850

10.925,00

10,720

7.504,00

9,720

4.860,00

0,280

VALOR TOTAL R$

280,00

1.156.333,74

Governador Nunes Freire/MA, em 21 de maio de 2019.

Estado do Maranhão
Diário Oficial do Município poder
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