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RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1708001/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando o Preços para Registro de futura e eventual
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Fornecimento de Gêneros Alimentícios (Perecíveis e não perecíveis) de interesse da Secretaria
Municipal de Administração, Comércio e Industria do município de Governador Nunes Freire/MA – MA. EMPRESA: COMERCIAL
GOA EIRELI, CNPJ Nº 33.614.584/0001-44, estabelecia na Rua 03 – PQ Topazio, N°16, Letra C, Bela Vista, São Luís/Ma, Cep: 65.073200., E-mail – comercialgoa21@gmail.com neste ato representado pelo Srº. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, portador do
CPF nº 628.662.343-40. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 020/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Art. 15, Inciso
II, Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 003/2017. 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: 17 de agosto de 2022.
FORO: Fica eleito o Foro de Governador Nunes Freire/MA. SIGNATÁRIOS: José Fábio Andrade Souza, Secretário Municipal De Adm.
Comércio E Indústria, Contratante e o Srº LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, pela empresa, detentora do Registro de Preços.
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ITEM 75% - DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO
DESCRIÇÃO
MARCA
UNIDADE QUANT.
V. UNIT.
ACHOCOLATADO, Especificação: 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
APTI
PC
5.250
12,00
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.
VALOR TOTAL R$
ITEM 25% - COTA RESERVADA A PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP
DESCRIÇÃO
MARCA UNIDADE QUANT.
V. UNIT.
ACHOCOLATADO, Especificação: 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
APTI
PC
1.750
12,00
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.
VALOR TOTAL R$

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
http://governadornunesfreire.ma.gov.br/transparencia/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: c74f206e83e1db2d358188bea152afc6190e62c3
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

V. TOTAL

63.000,00

63.000,00
V. TOTAL

21.000,00

21.000,00
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ITENS EXCLUSIVOS A PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP
DESCRIÇÃO
MARCA
UNIDADE QUANT.
COLORAU, Especificação: Calorífico em pó
fino homogêneo, obtido de frutos maduros de
urucum, limpos. Cor: vermelho intensa,
DONA
UN
510
embalagem plástica com 100 g, com cheiro e CLARA
sabor próprios para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor.
CONDIMENTO
APRESENTAÇÃO
INDUSTRIAL, Especificação: matéria prima
pimenta do reino, aspecto físico pó, isento de
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de MARATA
UN
395
insetos, livres de umidade, pacote com 100
gramas, na embalagem deverá conter número de
lote, data de validade e quantidade do produto.
CREME DE LEITE, Especificação: ingredientes
gordura láctea - mínimo 35%, prazo de validade
de 180 dias, sabor suave, consistência Firme,
embalagem não amassada, A embalagem deverão
conter externamente os dados de identificação, ITALAC
UN
1.650
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do produto
conservação ambiente seco e arejado,
apresentação lata 200 gramas.
LEITE DE COCO, É o produto obtido da
emulsão aquosa extraída do endosperma do fruto
do coqueiro (Cocos nucífera L.), através de
processo tecnológico adequado. Leite de coco,
estabilizante INS 415, espessantes INS 466 e INS
FREDÃO
L
250
460i, conservantes INS 211 e INS 223.
Vencimento de 12 meses após a data de
fabricação e em condições ideais. Depois de
aberto, vedar bem e conservar sob refrigeração
consumindo em até 7 dias. Litro com 500 ml.
LINGUIÇA CALABRESA, Especificação:
Linguiça tipo calabresa, resfriado, embalado a
vácuo, preparada com carne não mista, toucinho SATIARE
KG
2.000
e condimento. Devidamente rotulado de acordo
com a legislação vigente.
MACARRÃO
TIPO
PARAFUSO,
Especificação: formato parafuso, 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 PETYAN
PC
3.000
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
MORTADELA, Especificação: constituída da
mistura de carnes suína, misturadas e trituradas,
defumada, composta de condimentos e outras
substancias alimentares, apresentando no
MANÁ
KG
1.500
máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de
umidade, de primeira qualidade, isento de
sujidades e outras substancias estranhas a sua
composição, prazo validade mínima de 90 dias.

V. UNIT.

V. TOTAL

5,50

2.805,00

1,90

750,50

3,90

6.435,00

4,70

1.175,00

18,10

36.200,00

3,80

11.400,00

11,30

16.950,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
http://governadornunesfreire.ma.gov.br/transparencia/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: c74f206e83e1db2d358188bea152afc6190e62c3
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

Página 2 de 22

GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA :: DIÁRIO OFICIAL - TERCEIROS - NÚMERO 409 :: QUARTA, 17 DE AGOSTO DE 2022 :: PÁGINA 2 DE 22

GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA :: DIÁRIO OFICIAL - TERCEIROS - NÚMERO 409 :: QUARTA, 17 DE AGOSTO DE 2022 :: PÁGINA 3 DE 22

POLPA DE ACEROLA, 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.
POLPA DE CAJÁ, 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.
POLPA DE GOIABA, 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.

114

115

116

POLMAR

KG

2.000

6,60

13.200,00

POLMAR

KG

1.500

9,20

13.800,00

POLMAR

KG

1.800

6,60

11.880,00

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1708002/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando o Preços para Registro de futura e eventual
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Fornecimento de Gêneros Alimentícios (Perecíveis e não perecíveis) de interesse da Secretaria
Municipal de Administração, Comércio e Industria do município de Governador Nunes Freire/MA. EMPRESA: E DA L SILVA EIRELI,
CNPJ Nº 24.928.185/0001-67, estabelecida na Trav. 06, n° 11 – Vila Antonio Weba, Cep: 65208-000 – Santa Helena, Maranhão., Email – distribuidoradiasma@gmail.com neste ato representado pelo Srº. EVILSON DA LUZ SILVA, brasileiro, portador do CPF nº
009.257.473-43. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 020/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei
nº 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 003/2017. 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: 17 de agosto de 2022. FORO: Fica
eleito o Foro de Governador Nunes Freire/MA. SIGNATÁRIOS: José Fábio Andrade Souza, Secretário Municipal De Adm. Comércio
E Indústria, Contratante e o Srº EVILSON DA LUZ SILVA, pela empresa, detentora do Registro de Preços.
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ITEM 75% - DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO
DESCRIÇÃO
MARCA UNIDADE QUANT. V. UNIT.
CARNE MOÍDA, Especificação: Carne
bovina moída, fresca, limpa, sem pele, com
poca gordura, embalado em pacote FORTBOI
KG
2.625
19,30
plásticos
transparente.
Devidamente
etiquetadas com peso e prazo de validade.
VALOR TOTAL R$
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PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

V. TOTAL

50.662,50

50.662,50
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VALOR TOTAL R$ 114.595,50
Valor R$ 198.595,50 (Cento e Noventa e Oito mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta Centavos).Governador Nunes
Freire/MA, em 17 de agosto de 2022.
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Valor R$ 50.662,50 (Cinquenta Mil, Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos). Governador Nunes Freire/MA, em
17 de agosto de 2022.
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1708003/2022.

ITEM
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ITEM 75% - DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO
DESCRIÇÃO
MARCA
UNIDADE QUANTIDADE V. UNIT. V. TOTAL
CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CHÃ DE
DENTRO, 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
FRIBAL
KG
3.750
26,45
99.187,50
substâncias estranhas ao produto, que sejam
impróprias ao consumo e que alterem suas
características naturais (físicas, químicas e
organolépticas), inspecionadas pelo ministério
da agricultura.
CARNE BOVINA IN NATURA TIPO
COSTELA, Especificação: resfriada, no
máximo 5% de sebo e gordura, cor aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, subdividida (cortada.)
FRIBAL
KG
3.750
20,79
77.962,50
embalagem em filme PVC transparente ou saco
plástico transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais.
CARNE BOVINA IN NATURA TIPO
PALETA, 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
FRIBAL
KG
3.750
29,86
111.975,00
organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico
atóxico transparente, isenta de sujidades e ou
ação de microrganismos. Em pacotes de 1 kg,
devidamente selada, com especificação de peso,
validade, produto e marca/procedência.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, 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,
CAMPONESA
PC
10.200
4,65
47.430,00
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
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando o Preços para Registro de futura e eventual
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Fornecimento de Gêneros Alimentícios (Perecíveis e não perecíveis) de interesse da Secretaria
Municipal de Administração, Comércio e Industria do município de Governador Nunes Freire/MA. EMPRESA: G. FREIRE
COMÉRCIO, CNPJ 26.534.687/0001-39, estabelecida na Rua do Cemitério, s/n, Loja 01, Centro, Turilândia-MA, CEP: 65276000., Email – gfreirecomercio@hotmail.com neste ato representado pela Srª. GENUSA FREIRE, brasileira, portadora do CPF nº 048.136.44392. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 020/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº 10.520/2002,
Decreto Federal 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 003/2017. 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: 17 de agosto de 2022. FORO: Fica eleito o Foro
de Governador Nunes Freire/MA. SIGNATÁRIOS: José Fábio Andrade Souza, Secretário Municipal De Adm. Comércio E Indústria,
Contratante e a Srª GENUSA FREIRE, pela empresa, detentora do Registro de Preços.
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17

19

21

NESTLÉ

UN

2.625

22,55

59.193,75

AVINE

CRT

4.388

11,89

52.173,32

in natura

KG

2.850

17,19

48.991,50

in natura

KG

2.850

31,19

88.891,50
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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
LEITE TIPO NAN 1 OU SIMILAR,
Especificação: para lactente de 0 a 6 meses,
destinada a nutrição e proteção com proteínas
modificadas em sua relação caseína/proteínas
solúveis pela adição de soro de leite (30/70)
contendo prebióticos até (4g/l), com nutrientes
imunomo - leite "tipo nan 1 ou similar" - para
lactente de 0 a 6 meses, destinada a nutrição e
proteçao com proteínas modificadas em sua
relação caseína/proteínas solúveis pela adição de
soro de leite (30/70) contendo prebióticos até
(4g/l), com nutrientes imunomoduladores (
zinco, selênio, arginina, nucleotídeos e vitamina
a). acrescida de óleos vegetais e enriquecida com
vitaminas, minerais, ferro e outros elementos.
embalagem reciclável, lata de 400 gramas.
produto deverá apresentar validade mínima de
dez meses a partir da data de entrega da unidade
requisitante.
OVOS - 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.
PEIXE IN NATURA, Água doce. Refrigerado,
limpas, isentas de aditivos ou substancias
estranhas ao produto, que sejam improprias ao
consumo e que alterem suas características
naturais (físicas, químicas e organolépticas), O
produto devera` apresentar validade mínima de
30 dias. Embalagem de 05 a 10 Kg.
PEIXE IN NATURA, Água salgada.
Refrigerado, limpas, isentas de aditivos ou
substancias estranhas ao produto, que sejam
improprias ao consumo e que alterem suas
características naturais (físicas, químicas e
organolépticas), O produto devera` apresentar
validade mínima de 30 dias. Embalagem de 05 a
10 Kg.
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FD

2.250

30,92

VALOR TOTAL R$

ITEM

4

6

8

10

14

69.570,00

655.375,07

ITEM 25% - COTA RESERVADA A PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP
DESCRIÇÃO
MARCA
UNIDADE QUANTIDADE V. UNIT. V. TOTAL
CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CHÃ DE
DENTRO, 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
FRIBAL
KG
1.250
26,45
33.062,50
substâncias estranhas ao produto, que sejam
impróprias ao consumo e que alterem suas
características naturais (físicas, químicas e
organolépticas), inspecionadas pelo ministério
da agricultura.
CARNE BOVINA IN NATURA TIPO
COSTELA, Especificação: resfriada, no
máximo 5% de sebo e gordura, cor aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, subdividida (cortada.)
FRIBAL
KG
1.250
20,79
25.987,50
embalagem em filme PVC transparente ou saco
plástico transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
marcas e carimbos oficiais.
CARNE BOVINA IN NATURA TIPO
PALETA, 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
FRIBAL
KG
1.250
29,86
37.325,00
organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico
atóxico transparente, isenta de sujidades e ou
ação de microrganismos. Em pacotes de 1 kg,
devidamente selada, com especificação de peso,
validade, produto e marca/procedência.
CARNE MOÍDA, Especificação: Carne bovina
moída, fresca, limpa, sem pele, com poca
gordura, embalado em pacote plásticos
FRIBAL
KG
875
19,84
17.360,00
transparente. Devidamente etiquetadas com peso
e prazo de validade.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, 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
CAMPONESA
PC
3.400
4,65
15.810,00
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
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REFRIGERANTE, Especificação: Refrigerantes
de primeira qualidade, em embalagens com 2
litros, em garrafa tipo pet material água COCA-COLA
gasosa/xarope, sabor guaraná, cola, uva e
laranja.

16

18

20

22

24

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
LEITE TIPO NAN 1 OU SIMILAR,
Especificação: para lactente de 0 a 6 meses,
destinada a nutrição e proteção com proteínas
modificadas em sua relação caseína/proteínas
solúveis pela adição de soro de leite (30/70)
contendo prebióticos até (4g/l), com nutrientes
imunomo - leite "tipo nan 1 ou similar" - para
lactente de 0 a 6 meses, destinada a nutrição e
proteçao com proteínas modificadas em sua
relação caseína/proteínas solúveis pela adição de
NESTLÉ
soro de leite (30/70) contendo prebióticos até
(4g/l), com nutrientes imunomoduladores (
zinco, selênio, arginina, nucleotídeos e vitamina
a). acrescida de óleos vegetais e enriquecida com
vitaminas, minerais, ferro e outros elementos.
embalagem reciclável, lata de 400 gramas.
produto deverá apresentar validade mínima de
dez meses a partir da data de entrega da unidade
requisitante.
OVOS - 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
AVINE
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.
PEIXE IN NATURA, Água doce. Refrigerado,
limpas, isentas de aditivos ou substancias
estranhas ao produto, que sejam improprias ao
consumo e que alterem suas características
in natura
naturais (físicas, químicas e organolépticas), O
produto devera` apresentar validade mínima de
30 dias. Embalagem de 05 a 10 Kg.
PEIXE IN NATURA, Água salgada.
Refrigerado, limpas, isentas de aditivos ou
substancias estranhas ao produto, que sejam
improprias ao consumo e que alterem suas
in natura
características naturais (físicas, químicas e
organolépticas), O produto devera` apresentar
validade mínima de 30 dias. Embalagem de 05 a
10 Kg.
REFRIGERANTE, Especificação: Refrigerantes
de primeira qualidade, em embalagens com 2
litros, em garrafa tipo pet material água COCA-COLA
gasosa/xarope, sabor guaraná, cola, uva e
laranja.

UN

875

22,55

19.731,25

CRT

1.462

11,89

17.383,18

KG

950

17,19

16.330,50

KG

950

31,19

29.630,50

FD

750

30,92

23.190,00
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26
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29

32

33

34

ITENS EXCLUSIVOS A PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP
DESCRIÇÃO
MARCA
UNIDADE QUANTIDADE V. UNIT. V. TOTAL
AVEIA, Especificação: apresentação flocos
finos, prazo de validade 01 ano (fechado),
QUAKER
PC
2.000
3,18
6.360,00
aplicação mingau, caixa com 200 gramas.
AÇUCAR
CRISTAL,
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
REI
PC
7.900
2,98
23.542,00
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.
ALFACE, Especificação: o produto deve
mostrar folhas limpas, frescas, livres de
manchas escuras ou viscosas. Além disso, as
in natura
MÇO
300
3,95
1.185,00
bordas das folhas não devem ter sinais de cor
mar
ALHO IN NATURAL, Especificação: Isento
de sujidades ou danos físicos. Deve apresentar
in natura
KG
500
14,88
7.440,00
Dentes firmes e não murchos. Embalagens de
100g a 500g.
ARROZ INTEGRAL TIPO I, Especificação:
Arroz tipo 1, Parboilizado sem polimento.
Produto 100% natural. Com Prazo de validade
CAMIL
PC
1.000
3,67
3.670,00
de 06 meses após a data de fabricação e lote
expresso em cada embalagem.
ARROZ PARBOILIZADO, Especificação:
Tipo Parboilizado, classe longo fino
CAMIL
PC
2.000
3,44
6.880,00
embalagem plástica 1kg
ARROZ TIPO I, Especificação: branco, tipo I,
não parboilizado, 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
CAMIL
PC
3.000
18,32
54.960,00
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 antes do vencimento do
prazo de validade e embalagens danificadas
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38

39
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ANDORINHA

L

370

18,02

6.667,40

ARCOR

PC

1.500

5,23

7.845,00

in natura

KG

1.780

5,51

9.807,80

KIKO`S

PC

8.850

3,78

33.453,00

KIKO`S

PC

5.300

3,06

16.218,00

BAUDUCCO

PC

350

2,28

798,00

MARILAN

PC

3.100

4,26

13.206,00

MARILAN

PC

3.000

5,58

16.740,00
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AZEITE
OU
ÓLEO
DE
OLIVA,
Especificações: 100% azeite de oliva
Combinação de sabores e aromas Perfil
equilibrado de frutado, amargo e picante
Moderadas notas de doce Conteúdo: 500ml
(Garrafa) ideal para: Cozinhar e temperar todo
o tipo de pratos, para quem escolhe dar uma
intensidade de sabor moderada.
BALAS MASTIGÁVEIS, Especificações:
Bala mastigável sortida nos sabores:
framboesa, morango, banana e abacaxi. Ideal
para comemoração de festas, lembrancinhas,
comércios ou para adoçar o seu dia!
Embalagem
de
600g
contendo
aproximadamente
120
unidades.
INFORMAÇÕES
DO
PRODUTO:
Ingredientes: Açúcar, xarope de glicose,
gordura
vegetal
hidrogenada,
amido
modificado, sal, acidulante ácido cítrico,
aromatizante, estabilizante lecitina de soja e
corantes artificiais tartariza e azul brilhante
FCF. Alérgicos: contém derivados de soja,
pode conter leite.
BATATA INGLESA, 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.
BISCOITO ÁGUA E SAL, 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.
BISCOITO
DOCE
TIPO
MARIA,
Especificação: embalagem plástica contendo
400 gramas, isento de mofo, odores estranhos
e substâncias nocivas, embalagens plásticas
prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir
da data de entrega.
BISCOITO
DOCE
TIPO
WAFER,
Especificação: com recheio sabor morango,
pacotes com 140g, devendo apresentar na
embalagem as informações nutricionais e
prazo de validade, sem gordura trans.
BISCOITO TIP ROSCA, Valor energético
mínimo de 138kcal/porção de 30g, sódio78mg, 0g de gordura trans, (sabores leite e
coco). Embalagens de 400g.
BISCOITO TIPO MAIZENA, Especificação:
Produzido a partir de matérias-primas sãs e
limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa,
parasitas e detritos animais e vegetais.
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46

48

50

51

54

56

Aparência: massa bem assada, redondo,
classificação doce, enriquecido de vitaminas,
0% gordura trans, classificação doce,
características adicionais sem recheio, sem
cobertura, não serão aceitas produtos murchos.
Cor, cheiro e sabor próprios. Embalagens
plásticas internas de 400g. Validade: mínima
de 09 meses a contar da data de entrega.
Reposição do produto: no caso de alteração do
mesmo antes do vencimento do prazo de
validade e embalagens danificadas.
CAFÉ, 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.
CAFÉ SOLÚVEL, Café, tipo solúvel
granulado, tradicional com 200g.
CEBOLA BRANCA DE CABEÇA CRUA IN
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.
CHEIRO VERDE CRU 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.
COCO RALADO, Especificação: Produto
obtido a partir da mistura de coco ralado
desidratado e açúcar, através de processo
adequado.
Ingredientes:
Coco
ralado
desidratado,
maltodextrina,
açúcar
e
conservante INS 223. Não Contém Glúten.
Vencimento de 12 meses após data de
fabricação e em condições ideais. Após aberto,
vedar bem e manter refrigerado, consumindo
em até 10 dias. Pacote de 100 g a 500 g.
COUVE - FOLHA, Produtos sãos, limpos e de
boa qualidade, sem defeitos, com folhas
verdes, sem traços de descoloração e
turgescência (inchaço), intactas, firmes e bem
desenvolvidas. 250g
CREMOGEMA, 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.

PURO

PC

8.700

5,16

44.892,00

NESCAFÉ

LT

2.500

10,15

25.375,00

in natura

KG

800

4,12

3.296,00

in natura

MÇO

590

2,28

1.345,20

ZAELI

PC

320

3,49

1.116,80

in natura

MÇO

130

6,56

852,80

CREMOGEMA

UN

1.500

7,67

11.505,00
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58

60

61

63

64

ERVILHA EM CONSERVA, Ingredientes:
Ervilha, sal e açúcar, conservação em local
QUERO
seco, arejado e inodoro. 200 gramas
EXTRATO DE TOMATE, Especificação:
extrato de tomate concentrado simples, sem
aditivos químicos, isento de fermentação,
características
adicionais:
maduros,
QUERO
selecionados, sem pele e sem sementes
ingrediente básico tomate, prazo validade 12
meses, pesando no mínimo 500 gramas.
FARINHA DE MANDIOCA, 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
YOKI
o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório a apresentação de certificado de
classificação vegetal. Obrigatório conter a
data de 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.
FARINHA DE MANDIOCA, Especificação:
grão, amarelo, 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
PARAENSE
e a saúde humana. Obrigatório a apresentação
de certificado de classificação vegetal.
Obrigatório conter a data de 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.
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO,
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
DONA BENTA
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.
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO,
Especificação: sem fermento, apresentação
pó, embalada em sacos transparentes, limpos,
ROSA BRANCA
não violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter

UN

500

2,52

1.260,00

UN

2.090

2,23

4.660,70

PC

690

4,5

3.105,00

PC

1.290

3,85

4.966,50

PC

500

4,52

2.260,00

PC

110

3,94

433,40
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68

69

71

AMAFIL

PC

980

5,39

5.282,20

KICALDO

KG

2.450

7,27

17.811,50

APTI

UN

370

2,79

1.032,30

in natura

UN

750

5,04

3.780,00
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65

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.
FECULA,
Especificação:
Fécula
de
Mandioca. Embalagem em sacos de plásticos
de 1 Kg, não furados, estufadas, invioladas,
livres de umidade e impureza que venham
comprometer o armazenamento e a saúde
humana, válido por 24 meses após a data de
fabricação, quando observadas as orientações
de armazenamento.
FEIJÃO VERDE TIPO I, 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.
FERMENTO
QUIMICO
EM
PÓ,
Especificação: Embalagem de cem (100)
gramas,
como
embalagem
primária.
Ingredientes: amido de milho ou fécula de
mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato
de sódio e carbonato de cálcio, conforme
legislação vigente. Prazo mínimo de validade
de seis (06) meses.
FRUTA IN NATURA TIPO ABACAXI,
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.
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73

75

77

79

81

82

FRUTA IN NATURA TIPO BANANA,
Especificação: espécie prata, aplicação
alimentar, que não esteja verde, nem
totalmente madura, deverá estar sempre presa
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.
FRUTA IN NATURA TIPO CHUCHU,
Especificação: espécie nacional, os chuchus
devem ser de cor viva, novinha, de 1ª
qualidade, tamanho médio, não pode estar
murcha nem amassada, firmes e pesadas em
relação ao tamanho. Não serão aceitos
produtos estragados, murchos ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade.
FRUTA IN NATURA TIPO MAÇÃ,
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 estragados, murchos ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade.
FRUTA IN NATURA TIPO MELANCIA,
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.
GELEIA DE DIVERSOS SABORES SEM
PEDAÇOS DE FRUTAS, Especificação:
Embalagem de duzentas (200) gramas, data de
fabricação, prazo de validade e número de lote
LEGUME IN NATURA TIPO ABÓBORA,
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 estragados,
murchas, com brotos, ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade.
LEGUME
IN
NATURA
TIPO
BETERRABA,
Especificação:
Espécie
comum. De primeira, lavada, inteira, não
amassada, fresca, compacta e firme, isenta de

in natura

DZ

1.500

5,21

7.815,00

in natura

KG

500

6,24

3.120,00

in natura

KG

4.500

6,12

27.540,00

in natura

UN

500

9,23

4.615,00

PREDILECTA

UN

1.135

13,55

15.379,25

in natura

UN

1.000

6,81

6.810,00

in natura

KG

1.000

3,88

3.880,00
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85

86

87

in natura

UN

1.000

5,14

5.140,00

in natura

UN

250

4,12

1.030,00

in natura

UN

480

7,02

3.369,60

in natura

UN

500

7,38

3.690,00

in natura

KG

1.200

6,43

7.716,00
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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.
LEGUME IN NATURA TIPO CENOURA,
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.
LEGUME IN NATURA TIPO PEPINO,
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 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
LEGUME IN NATURA TIPO PIMENTA DE
CHEIRO, Especificação: lavado, inteiro,
verde, 1ª qualidade, sem fungos, consistência
firme, tamanho médio e grande, não
amassado, com cor e odor característicos. Não
serão aceitos pimenta de cheiro estragados,
murchas, com brotos, ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade.
LEGUME IN NATURA TIPO PIMENTÃO,
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.
LEGUME IN NATURA TIPO TOMATE,
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
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96

CAMPONESA

UN

380

4,85

1.843,00

ITALAC

UN

2.500

3,72

9.300,00

in natura

UN

550

3,14

1.727,00

PERDIGÃO

KG

2.000

14,55

29.100,00

DONA BENTA

PC

2.550

2,88

7.344,00

GALLO

PC

1.270

2,95

3.746,50
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enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade os mesmos.
LEITE CONDENSADO, Especificação:
ingredientes compostos de leite desnatado,
açúcar e lactose (tradicional). De consistência
cremosa e textura homogênea. Validade
mínima de 1 (um) ano a contar da entrega e
acondicionado em latas com 395 gramas.
LEITE
LIQUIDO
INTEGRAL,
Especificação: integral, desidratado, de boa
qualidade, enriquecido com ferro, zinco e
vitaminas A, B, C e D. embalagem de 1 litro,
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.
LIMÃO, Especificação: 1ª qualidade,
tamanho meio, suculentos e sem ferimentos
LINGÜIÇA TOSCANA, Especificação: tipo
toscana, elaborada com carnes nobres suínas e
condimentação natural, produto cárneo
industrializado, obtido de carnes de animais de
açougue, adicionados ou não de tecido
sadiposo, ingredientes, embutidos em
envoltório natural ou artificial e submetido ao
processo tecnológico adequado, produto
congelado a12ºC
MACARRÃO
TIPO
ESPAGUETE,
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
MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO
RIGATONI
(CORTADINHO),
Especificação: 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
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99

100

101

102

103

104

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.
MACAXEIRA, Especificação: 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.
MANTEIGA, Especificação: Embalagem
com, no mínimo, 500g, contendo dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido. O produto
deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura. Deverá ser transportado em
carros fechados refrigerados, em embalagens
e temperaturas corretas (10ºc ou de acordo
com o fabricante) e adequadas, respeitando a
características do produto. De modo que as
embalagens não se apresentem estufadas ou
alteradas.
MARACUJÁ, Especificação: 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.
MARGARINA VEGETAL CREMOSA
COM SAL, Especificação: com 60% de
líquidos, embalagem potes de 500g, íntegros,
resistentes e limpos. A embalagem deverá
constar
externamente
os dados de
identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, número de registro. O produto deverá
apresentar validade mínima de 120 (cento e
vinte) dias a partir da data de entrega.
Indicação da marca do fabricante
MASSA
PRONTA
PARA
BOLO,
Especificação: Preparo de bolos para todas as
ocasiões como: café da manhã, da tarde,
lanches, merenda escolar, sobremesas,
ocasiões especiais como aniversários e outras.
Composição do Produto: Açúcar, farinha de
trigo, amido de milho, gordura vegetal
hidrogenada, estabilizante estearato de
propileno glicol, fermentos químicos, sal e
aromatizantes. Contém Glúten.
MAXIXE, Especificação: Tamanho médio, no
ponto de maturação, sem ferimentos ou
defeitos, sem manchas livre de resíduos de
fertilizantes.
MEXIRICA (TANGERINA), Tamanho
médio no ponto de maturação ideal, sem

in natura

UN

450

2,9

1.305,00

ELEGÊ

UN

4.000

13,44

53.760,00

in natura

KG

500

5,66

2.830,00

PRIMOR

UN

1.200

4,66

5.592,00

DONA BENTA

PC

500

3,82

1.910,00

in natura

KG

120

3,61

433,20

in natura

UN

350

6,38

2.233,00
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106

107

108

110

111
112
113
117

ferimentos ou defeitos, sem manchas e livre de
resíduos de fertilizantes.
MILHO EM CONSERVA, 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.
MILHO MUNGUNZÁ, Tipo Canjica, 500g
MILHO PARA PIPOCA, Especificação: tipo
1, tipo grupo duro, tipo classe amarela,
embalados em plástico atóxico, transparente e
incolor, termos selada, isenta de mofo ou
bolores, odores estranhos e substâncias
nocivas. A embalagem primária deverá
declarar a marca, nome e endereço do
fabricante, peso líquido, prazo de validade,
lote, número do registro no órgão competente.
Pacote com 500 gramas.
MOLHO DE TOMATE, Especificação:
acondicionado em lata ou bag de 340g, Sem
amassadura ou abaulamento. A embalagem
deve conter: data de validade, identificação da
marca, número do lote, procedência,
composição.
OLEO DE SOJA REFINADO, 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.
PÃO DE FORMA, Especificação: pão, base
de farinha de trigo, tipo de forma, fatiado com
peso de 500g.
PIMENTA DO REINO, Especificação em pó
50g.
PIPOCA DOCE, Especificação Ingredientes:
Canjica de milho e açúcar. Não contém glúten.
PRESUNTO, Especificação: Produto de boa
qualidade peça/pedaço, em embalagem de
bandeja de isopor com plástico, devidamente

QUERO

UN

400

2,34

936,00

YOKI

UN

450

3,24

1.458,00

YOKI

PC

380

2,64

1.003,20

PRIMOR

UN

2.500

2,01

5.025,00

SINHÁ

L

2.300

6,91

15.893,00

MATEUS

PC

800

5,45

4.360,00

KITANO

PC

210

2,72

571,20

CRAC

PC

240

13,55

3.252,00

PERDIGÃO

KG

900

15,09

13.581,00
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118

119

120

122

123

124

identificado com marca do produto, peso e
data de validade e registro no SIF ou IMA
QUEIJO, Especificação: tipo MUSSARELA,
fatiada, de primeira qualidade. Produto deve
conter cheiro e sabor de leite, porém
ligeiramente ácida textura firme e sem
buracos. A embalagem do produto deve ter o
Selo do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.),
conter registro da data de fabricação, peso e
validade estampada no rótulo da embalagem.
QUIABO, Especificação: Tamanho médio, no
ponto de maturação, sem ferimentos ou
defeitos. Tenros, sem manchas, livre de
resíduos de fertilizantes.
REFRIGERANTE, Especificação: de 250ml.
Especificação: Refrigerantes de primeira
qualidade, em kit com 12 unidades, em garrafa
tipo pet material água gasosa/xarope, sabor
guaraná, cola, uva e laranja.
SALSICHA, Especificação: origem carne
bovina, tipo hot dog, congelada com no
Máximo 20% p/p de lipídios, com aspectos
característico, cor própria, sem manchas
pardacentas ou esverdeadas. Apresentando-se
uniforme e padronizadas, pesando em média
40g, por unidade, validade mínima de 03
meses. Rotulagem de acordo com a legislação
vigente, embalado a vácuo, em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado e
que garanta a integridade do produto, pacote
de 01 quilo. Característica adicional sem
pimenta.
SARDINHA ENLATADA, Especificação:
conservada em molho de tomate, fechada e
esterilizada, com peso liquido de no mínimo
125 gramas, manter em locais fresco, limpo,
seco e arejado. Na embalagem deverá constar
nome, classificação e marca do produto, nome
e endereço do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, peso líquido, n° de registro
no órgão competente. Validade: mínima de
nove (09) meses a partir da data de fabricação.
SARDINHA ENLATADA, Especificação:
Elaborado com pescado íntegro, fresco limpo,
eviscerado, previamente submetido à inspeção
sanitária, sem escamas, conservadas em óleo
comestível, com sal. Livre de matéria terrosa,
parasitas, larvas e detritos vegetais. Não
apresentando cheiro ardido ou rançoso.
Embalagem: latas de folha Flandres, com
verniz sanitário, fechada e esterilizada com
peso líquido de no mínimo 125 gramas. Na
embalagem
deverá
constar
nome,
classificação e marca do produto, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, peso líquido, n° de registro
no órgão competente. Validade: mínima de
nove (09) meses a partir da data de fabricação.

FRIMESA

KG

1.000

23,47

23.470,00

in natura

KG

100

7,28

728,00

COCA-COLA

UN

1.950

22,79

44.440,50

SADIA

KG

800

9,53

7.624,00

PESCADOR

UN

4.950

3,83

18.958,50

PESCADOR

UN

4.950

3,56

17.622,00
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QUALIMAX

PC

2.150

6,04

12.986,00

MUCILON

PC

2.000

5,42

10.840,00

NESTLÉ

PC

2.500

8,71

21.775,00

MUCILON

PC

5.580

5,91

32.977,80

SAZON

PC

450

2,7

1.215,00

in natura

KG

940

7,56

7.106,40

in natura

MÇO

950

3,33

3.163,50

CASTELO

L

1.200

2,49

2.988,00
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SUCO EM PÓ, Especificação:
cítrico,
antiumectante fosfato tricálcico, corante
inorgânico dióxido de titânio, antioxidante
ácido ascórbico, corantes artificiais, aroma
idêntico ao natural da fruta. Não contém
GLÚTEN. Não fermentado. Não alcoólico. A
embalagem do produto deve conter registro da
data de fabricação, peso e validade estampada
no rótulo da embalagem. Apresentação em pó,
sabores variados, tipo artificial, pacote com
1kg.
SUPLEMENTO
ALIMENTAR,
Especificação: a base de farinha de arroz em
lata 400g
SUPLEMENTO
ALIMENTAR
NUTRICIONAL, Especificação: Farinha
Láctea em flocos de cereais 400g em lata.
SUPLEMENTO
NUTRICIONAL,
Especificação: Mucilon 400g
TEMPERO APRESENTAÇÃO EM PÒ,
Especificação: Tempero em pó, aplicação
carnes, feijão, legumes e aves, (tipo sazon),
embalagem com 12 saches de 5 g cada. Prazo
de validade mínimo de 180 dias a contar da
data de entrega.
UVA, Especificação: 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.
VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO
VERDE, 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
estragados, murchas, com brotos, ou que não
se enquadrem no processo seletivo de padrão
de qualidade.
VINAGRE, 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.

VALOR TOTAL R$

804.949,25

Valor R$ 1.696.134,75 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Seis Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos).
Governador Nunes Freire/MA, em 17 de agosto de 2022.
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1708004/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para seleção da proposta mais vantajosa visando o Preços para Registro de futura e eventual
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Fornecimento de Gêneros Alimentícios (Perecíveis e não perecíveis) de interesse da Secretaria
Municipal de Administração, Comércio e Industria do município de Governador Nunes Freire/MA. EMPRESA: MARIA DE N FREIRES
ALVES EIRELI, CNPJ Nº 32.151.633/0001-97, estabelecida na Rua do Varejão, nº 28, Centro, Governador Nunes Freire - MA, CEP:
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65.284-000., E-mail – nataliasupermercados.gnf@hotmail.com neste ato representado pela Srª. MARIA DE NAZARÉ FREIRES
ALVES, brasileira, portadora do CPF nº 633.772.763-00. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 020/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei nº 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 003/2017. 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: 17 de agosto de 2022. FORO: Fica eleito o Foro de Governador Nunes Freire/MA. SIGNATÁRIOS: José Fábio Andrade
Souza, Secretário Municipal De Adm. Comércio E Indústria, Contratante e a Srª MARIA DE NAZARÉ FREIRES ALVES, pela empresa,
detentora do Registro de Preços.
ITENS AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%
DESCRIÇÃO
MARCA
UNIDADE QUANT. V. UNIT. V. TOTAL
FRANGO INTEIRO, Refrigerado, limpas, com ossos,
isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto,
que sejam improprias ao consumo e que alterem suas
características
naturais
(físicas,
químicas
e
organolépticas), acondicionada em embalagens
plásticas. A embalagem devera` conter externamente os
11
MARINGÁ
KG
3.750
13,00
48.750,00
da dos de identificação, procedência, número de lote,
data de validade, quantidade do produto, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção do SIF. O produto devera`
apresentar validade mínima de 30 dias. Embalagem de
2,5 a 3 Kg.
VALOR TOTAL R$
48.750,00
ITENS COTA RESERVADA 25% - DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP
ITEM
DESCRIÇÃO
MARCA
UNIDADE QUANT. V. UNIT. V. TOTAL
FRANGO INTEIRO, Refrigerado, limpas, com ossos,
isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto,
que sejam improprias ao consumo e que alterem suas
características
naturais
(físicas,
químicas
e
organolépticas), acondicionada em embalagens
plásticas. A embalagem devera` conter externamente os
12
MARINGÁ
KG
1.250
13,00
16.250,00
da dos de identificação, procedência, número de lote,
data de validade, quantidade do produto, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção do SIF. O produto devera`
apresentar validade mínima de 30 dias. Embalagem de
2,5 a 3 Kg.
VALOR TOTAL R$
16.250,00
ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP
ITEM
DESCRIÇÃO
MARCA
UNIDADE QUANT. V. UNIT. V. TOTAL
ADOÇANTE, Especificação: Composição: água,
edulcorantes artificiais: sacarose e acasula-me-k,
espessante, carboximetil celulose, conservante benzo
27
ato de sódio e acidulante ácido cítrico. não contem
MARIZA
FR
800
3,29
2.632,00
glúten, em frascos de 100ml, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.
AMACIANTE DE CARNE EM PÓ 1 KG,
Especificação: preparado com papaína, embalagem de
30
120g, dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo
MARIZA
UN
120
8,00
960,00
de validade, informação dos ingredientes e composição
nutricional.
AMIDO DE MILHO, Especificação: O amido de milho
deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
31
limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não
KIMIMO
UN
1.000
6,50
6.500,00
pode estar úmido, fermentado ou rançoso. A
embalagem primária do produto deverá ser plástica ou
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ITEM

37

41

47

49

59

62

66

67

caixa de papelão de material próprio para conter
alimentos. Cada embalagem deverá apresentar peso
líquido de 500gramas ou 1Kg.
BATATA DOCE, Especificação: média, lavada,
inteira, não amassada, com cor e odor característicos.
Não serão aceitas batatas estragadas, murchas, com FORTFRUIT
brotos, ou que não se enquadrem no processo seletivo
de padrão de qualidade.
BISCOITO DOCE TIPO WAFER, Especificação: com
recheio sabor chocolate, pacotes com 140g, devendo
PARATI
apresentar na embalagem as informações nutricionais e
prazo de validade, sem gordura trans.
CALDO
DE
GALINHA
EM
TABLETE,
Especificação: é muito versátil e pode ser utilizado em
qualquer tipo de preparação. CONTÉM GLÚTEN.
Ingredientes: Sal, gordura vegetal, amido, açúcar,
NESTLE
condimento preparado de cebola, alho, salsa, carne de
galinha, realçadores de sabor glutamato monossódico e
inosinato dissódico, aromatizante, corantes natural
cúrcuma e caramelo."
CHÁ, Especificação: chá alimentação, tipo chá de
especiarias, uso alimentício, sabores variados, BIO ERVAS
saquinhos com 10 gramas.
FARINHA DE ARROZ, 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, KIFLOCÃO
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.
FARINHA DE MILHO, 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
CORINGA
levemente torrada, pacote com 500 gramas. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do
produto.
FEIJÃO PRETO TIPO I, Especificação: tipo preto,
pacote de 1Kg, livre de impurezas, umidade, insetos,
microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade de no GAMA LOPES
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.
FEIJÃO TIPO I, Especificação: classe carioca, pacote
de 1kg, não furadas, estufadas, invioladas, livres de
GAMA LOPES
impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras
impurezas que venham a comprometer o

KG

610

5,50

3.355,00

PC

500

2,30

1.150,00

UN

500

4,00

2.000,00

UN

1.300

3,00

3.900,00

KG

4.800

2,50

12.000,00

PC

5.000

2,80

14.000,00

PC

440

7,00

3.080,00

PC

4.000

6,85

27.400,00
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70

74

76

78

80

98

121

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.
FOLHA DE LOURO, Folha de louro, Pode conter
traços de glúten. peso de 10g.
FRUTA
IN
NATURA
TIPO
LARANJA,
Especificação: tamanho médio no ponto de maturação
ideal, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas e livre
de resíduos de fertilizantes.
FRUTA IN NATURA TIPO MAMÃO, 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.
FRUTA IN NATURA TIPO MELÃO, 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
KETCHUP, Especificação: Tomate, açúcar, vinagre,
sal, cebola e aroma natural.
MAIONESE, Composição: Água, Óleo Vegetal, Ovo
Pasteurizado, Amido Modificado, Vinagre, Açúcar, Sal,
Suco De Limão, Acidulante Ácido Láctico,
Estabilizante Goma Xantana, Conservador Ácido
Sórbico, Antioxidantes BHA, BHT E Ácido Cítrico,
Sequestrante EDTA Cálcio Dissódico, Corante Natural
Páprica E Aromatizante.
SAL REFINADO, 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%.

BIO ERVAS

UN

250

2,00

500,00

FORTFRUIT

KG

4.000

4,50

18.000,00

FORTFRUIT

KG

850

5,00

4.250,00

FORTFRUIT

UN

150

5,50

825,00

QUERO

UN

210

3,50

735,00

QUERO

PC

240

3,00

720,00

GOLFINHO

PC

1.000

1,00

1.000,00

VALOR TOTAL R$ 103.007,00
Valor R$ 168.007,00 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Sete Reais). Governador Nunes Freire/MA, em 17 de agosto de 2022.
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