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ADJUDICA ao licitante vencedor dos respectivos itens, conforme
indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.
RESULTADO DE JULGAMENTO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
N° 002/2019

Empresa Vencedora: L DE MEDEIROS F ROCHA EPP
CNPJ: 13.394.313/0001-13
Endereço: R SANTO ANTONIO N 310, CENTRO, TRIZIDELA DO
VALE – MA

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº
002/2019, o Pregoeiro, Sr. Hailton Cantanhede dos Santos,
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

UNIDADE

VLR UNIT R$

VLR TOTAL R$

1

AçúCAR REFINADO Especificação : embalagem com 1Kg - AÇÚCAR
REFINADO - Açúcar refinado Característica Técnicas:
Produto processado da cana-de-açúcar com moagem
refinada. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor,
rendimento insatisfatório, coloração e misturas e peso
insatisfatório
Embalagem:
Deve
estar
intacta,
acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno leitoso ou
transparente, atóxica. Prazo de Validade: Mínimo de 3
meses a partir da data de entrega A rotulagem deve conter
no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote informações
nutricionais.

7500

QUILO

3,00

22.500,00

ARROZ TIPO 1 Especificação : Longo fino tipo 01, constituído de grãos
inteiros com no máximo 14% de umidade, isento de
sujidades, materiais estranhos, toxinas, parasitas e larvas,
com rendimento após o cocção de no mínimo 2,9 vezes.
Pacotes transparentes com identificação do produto e peso
líquido de 1 Kg, acondicionados em fardos de plástico
resistente, de 30 kg, com data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 06 meses, a partir da data do
recebimento, com registro do Ministério de Agricultura.

15000

AMIDO DE MILHO -

1800

2

3

QUILO

3,30

UNIDADE

2,10

Especificação : Especificação: Em Pacote de 1Kg, Prazo de
Validade Mínima de 06 Meses a contar da data da Entrega.
4

ACHOCOLATADO Especificação : embalagem 1 Kg - Ingredientes Básicos:
Cacau e açúcar, malto dextrina, sal, aroma de baunilha e
estabilizante lecitina de soja. Sem adição de leite em pó ou
soro de leite. Não deverá apresentar (problemas com
homogeneidade, diluição inadequada, excesso de açúcar,
misturas inadequadas ao produto), presença de impurezas,
formação de grumos, cheiro forte e intenso, coloração
escura ou clara não característica, sabor alterado por

www.joselandia.ma.gov.br

49.500,00

3.780,00

2250

UNIDADE

11,50

25.875,00

-
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mistura e peso insatisfatório. Embalagem: Deve estar
intacta, acondicionada em polietileno, latas de flandres ou
potes plásticos bem vedados de até 1 Kg. Prazo de
Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.
5

6

7

ALHO IN NATURA Especificação : de primeira qualidade sem a réstia, bulbo
inteiriço, compacto, firme e com coloração uniforme, casca
protetora integra, cor, odor e sabor típicos da espécie,
embalagem pacote impermeável lacrado, com identificação
do produto, marca do fabricante prazo de validade e peso
liquido de 1kg, o produto devera ter registro no ministério
da agricultura ou ministério da saúde.

600

BISCOITO DOCE MARIA Especificação : Especificação: Com dupla emb. contendo
no mínimo 400g, prazo de validade mínimo de 06 meses.

2500

BISCOITO DOCE DE MAISENA 3/1 -

2500

QUILO

26,00

PACOTE

3,80

9.500,00
-

PACOTE

4,05

Especificação : embalagem com 300g, isento de gordura
trans Validade mínima de 06 meses.
8

15.600,00

10.125,00
-

BISCOITO SALGADO Especificação : Tipo "cream cracker". O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matéria prima sã e limpo, em perfeito
estado de conservação sem apresentar excesso de dureza e
nem quebradiço. Embalado em saco plástico, pacotes de
400g (3 x 1) acondicionados em caixas de papelão. Prazo
de validade de no mínimo 06 meses a partir da data do
recebimento.

2500

CAFé Especificação : torrado e moído, pacote com 250 g nacional de primeira qualidade. Características
Organolépticas: aspecto: próprio; cor: própria; odor:
próprio; sabor: próprio. Primeira qualidade. Prazo de
validade mínima 06 meses.

5000

CARNE MOíDA CONGELADA Especificação : pacote utilidade, baixo percentual de
gordura, congelada, embalado a vácuo em pacotes (
embalagem primária) de 500g, condicionado e impresso,
em tinta, na embalagem plástica, o selo de inspeção federal
(S.I.F), a origem, validade e fabricação. Acondicionado em
caixa de papelão lacrada (embalagem secundária). Validade
mínima de 6 meses da data de entrega do produto.

6300

11

COLORAU Especificação : Produto obtido a partir do urucum, sem
adição de sal, embalado em pacotes de 100g, acondicionado
em fardo de 01 kg. Constar data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 06 meses.

1000

EMBALAGEM

1,50

1.500,00

12

FRANGO (PEITO) Especificação : Congelado, com adição de água de no
máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, e nem
pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem em saco de polietileno transparente, atóxico,
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, contendo pacotes de 1
kg, acondicionados em caixas lacradas com10kg. Deverá
constar na embalagem dados de identificação, informação
nutricional data de validade, quantidade do produto, nº do
registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo
de 30 dias a partir da data de entrega.

3000

QUILO

11,80

35.400,00

13

FRANGO INTEIRO CONGELADO Especificação
:
Especificação:
com
coloração
característica, em embalagem resistente e adequada e
especificando o peso e tipo, data de validade e com registro
de inspeção Federal e/ou Estadual

4500

UNIDADE

8,00

36.000,00

9

10

PACOTE

3,95

9.875,00

UNIDADE

5,00

25.000,00

EMBALAGEM

6,70

42.210,00

-

-

-

-
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

FARINHA DE MANDIOCA TORRADA Especificação : embalagem de 01 kg. Prazo de validade
mínimo de 4 meses a contar da data da entrega.

1700

FEIJãO CARIOCA TIPO 1 Especificação : Especificação: Contendo 1 kg Embalagem:
Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em
polietileno leitoso ou transparente, atóxica. Prazo de
Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega
Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data da
entrega.

5400

FARINHA DE MILHO Especificação : Em flocos, pré-cozida, embalada em pacote
com 500g, acondicionada em fardos de 10 kg. Constar data
de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses.

4000

TAPIOCA Especificação : Produzida com a fécula extraída da
mandioca. Flocos finos. Pacote plástico, resistente.
Embalagem contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo de 06
meses a contar da data de entrega.

3000

POLPA DE TOMATE Especificação : Especificação: Preparados com frutos
maduro, sem sepe e sementes, latas contendo 190g, com
Prazo de validade mínima de 06 meses a contar da data de
fabricação.

10000

MACARRãO Especificação : spaguetti pasteurizado, umidade inferior a
13%, cozimento aproximado a 10 minutos, em pacote
(embalagem primária) transparente ou leitoso, resistente de
material polietileno atóxico e peso líquido de 500g, Mistura
para Preparo de Curau de milho verde, sabor leite
condensado, desidratada, embalada em saco (embalagem
primária)
de
polietileno
metalizado
laminado,
hermeticamente fechado, com peso líquido de 500 g,
acondicionados em fardos (embalagem secundária).

8200

ÓLEO DE SOJA Especificação : embalagem plástica de 900 ml Características Técnicas: Óleo de soja refinado, 100%
natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com
ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso,
volume insatisfatório. Embalagem: Acondicionada em
recipientes (de latas, ou recipiente de plástico), de 900 ml,
não apresentado ferrugem, amassamento, vazamento e
abaulamento. Prazo de validade: Mínimo de 3 meses a partir
da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data
de validade, lote e informações nutricionais.

2500

MARGARINA CREMOSA COM SAL Especificação : Especificação: Não deve conter em sua
composição gordura trans., embalagem em pote plástico
resistente de 1 kg com proteção interna, pós tampa, no seu
rotulo deve conter data de validade/lote/informação
nutricional, contendo prazo de validade mínimo de 4 meses
a contar da data da entrega

2600

SAL IODATO Especificação : embalagem de 1Kg -. completo,
acondicionado pacote de 1kg contendo 10 embalagens de
100g, com validade mínima de 150 dias da entrega do
produto.

900

FRANGO DE GRANJA ABATIDO Especificação : A ave deve ser abatida, sem cabeça, sem pé,
sem miúdos e sem temperos, com peso superior 1,8 kg e
embalados em sacos pláticos.

5000

SARDINHA EM CONSERVA Especificação : CONSERVA (ÓLEO) COM EMB. DE 125
G Especificação: Não deve ter amassos, vazamento e
Ferrugem e que contenha data de Fabricação e Validade.

4800

QUILO

6,60

11.220,00
-

QUILO

5,90

31.860,00

EMBALAGEM

1,60

6.400,00

QUILO

4,90

14.700,00

EMBALAGEM

1,90

19.000,00

EMBALAGEM

2,80

22.960,00

UNIDADE

4,40

11.000,00

QUILO

7,05

18.330,00

QUILO

2,00

1.800,00

QUILO

11,20

56.000,00

UNIDADE

3,15

15.120,00

-

4/19

ANO VI EDIÇÃO 013 DIARIO OFICIAL MUNICIPAL ,JOSELANDIA , QUARTA- FEIRA 13 DE MARÇO DE 2019

25

TEMPERO COMPLETO Especificação : acondicionado em pacote de 1kg contendo
10 embalagens de 100g, com validade mínima de 06 meses
da entrega do produto.

800

VINAGRE Especificação : embalagem plástica de 500 ml - embalagem
com no mínimo 500 ml com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O
produto devera ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.

1600

MILHO PARA PIPOCA TIPO 1 Especificação : Especificação: Pct com 500g, Prazo de
Validade mínimo de 06 Meses a contar a data da entrega

1500

MILHO PARA CANJICA BRANCO TIPO 1 Especificação : despeliculada. Pacote com 500gr,
beneficiada, polida de 1ª qualidade. Admitindo umidade
máxima de 15%, acondicionada em saco plástico resistente,
transparente, atóxico, de 500gr. Prazo de validade mínimo
de 06 meses a contar da data da entrega.

3200

BATATA INGLESA Especificação : De 1ª qualidade, íntegra e fresca, sem
ruptura, tamanho médio, acondicionadas em sacos de
polietileno frestado, com etiqueta de pesagem de acordo
com o solicitado pela SEMED.

3000

CEBOLA 1ª QUALIDADE Especificação : tamanho médio, sem rupturas,
acondicionada em sacos de polietileno frestado de acordo
com o solicitado pela SEMED com etiqueta de pesagem.

3000

TOMATE DE 1ª QUALIDADE Especificação : de tamanho médio, com aproximadamente
80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem
manchas, com coloração uniforme e brilho, acondicionados
em sacos de polietileno frestados de acordo com o
solicitado pela SEMED com etiqueta de pesagem.

3000

32

CENOURA 1ª QUALIDADE Especificação : tamanho médio, sem rupturas,
acondicionada em sacos de polietileno frestado de acordo
com o solicitado pela SEMED com etiqueta de pesagem.

3000

QUILO

4,90

14.700,00

33

PãO TIPO FRANCêS Especificação
:
Ingredientes
farinha
trigo/fermento/açúcar/margarina e água, peso 50g.

60000

UNIDADE

0,25

15.000,00

LEITE EM Pó COTA 75 % Especificação : pacote com 200 g - O produto deverá ter
registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias
451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da
Agricultura e Abastecimento, bem como a resolução 12/78
da Comissão Nacional de Normas e Padrão para alimentos
- CNNPA . Embalagem: pacote com no mínimo 200 g,
contendo prazo de validade, data de fabricação e
informações nutricionais, prazo de validade mínimo de 06
meses.

16500

LEITE EM Pó COTA 25 % Especificação : pacote com 200 g - O produto deverá ter
registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias
451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da
Agricultura e Abastecimento, bem como a resolução 12/78
da Comissão Nacional de Normas e Padrão para alimentos
- CNNPA . Embalagem: pacote com no mínimo 200 g,
contendo prazo de validade, data de fabricação e
informações nutricionais, prazo de validade mínimo de 06
meses.

5500

POLPA DE FRUTAS COTA PRINCIPAL 75%
Especificação : sabores variados Especificação: POLPA de
fruta, natural, sabor caju, cajá, manga, goiaba, acerola,
Embalagem com dados de identificação do produto, marca

7500

26

27

28

29

30

31

34

35

36

QUILO

3,75

3.000,00

UNIDADE

1,45

2.320,00

QUILO

2,70

4.050,00
-

QUILO

2,60

8.320,00

QUILO

5,10

15.300,00

QUILO

4,30

12.900,00

QUILO

4,40

13.200,00

-

-

EMBALAGEM

4,70

77.550,00

EMBALAGEM

4,70

25.850,00

QUILO

11,25

84.375,00

-
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do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem de
1kg.e 500g.
37

38

39

POLPA DE FRUTAS COTA RESERVA 25%
Especificação : sabores variados Especificação: POLPA de
fruta, natural, sabor caju, cajá, manga, goiaba, acerola,
Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem de
1kg.e 500g.

2500

OVO DE GALINHA Especificação : Sem rachaduras, tamanho médio, com peso
de aproximadamente 60 g, embalagem em lâminas de
papelão forte, inodoros e secos, em caixilhos ou divisórios
celulares para 30 unidades com certificação.

4000

BETERRABA Especificação : tamanho médio, sem rupturas,
acondicionada em sacos de polietileno frestado de acordo
com o solicitado pela SEMED com etiqueta de pesagem.

3000

QUILO

11,25

28.125,00

CARTELA

12,00

48.000,00

QUILO

4,70

14.100,00

Vlr Total R$

862.045,00

a seguir registrados, em face a realização na modalidade Pregão
002/2019.
Joselândia – MA, 14/02/2019.
____________________________
Hailton Cantanhede dos Santos
Pregoeiro Municipal

Empresa Vencedora: L DE MEDEIROS F ROCHA EPP
CNPJ: 13.394.313/0001-13
Endereço: R SANTO ANTONIO N 310, CENTRO, TRIZIDELA DO
VALE – MA

Este Documento é parte integrante da Ata de Registro de preços,
celebrada entre o município de Joselândia e as empresas cujos estão

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

UNIDADE

VLR UNIT
R$

VLR TOTAL
R$

1

AçúCAR REFINADO Especificação : embalagem com 1Kg - AÇÚCAR
REFINADO - Açúcar refinado Característica
Técnicas: Produto processado da cana-de-açúcar com
moagem refinada. Não deve apresentar sujidade,
umidade, bolor, rendimento insatisfatório, coloração
e misturas e peso insatisfatório Embalagem: Deve
estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em
polietileno leitoso ou transparente, atóxica. Prazo de
Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de
entrega A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote informações
nutricionais.

7500

QUILO

3,00

22.500,00

ARROZ TIPO 1 Especificação : Longo fino tipo 01, constituído de
grãos inteiros com no máximo 14% de umidade,
isento de sujidades, materiais estranhos, toxinas,
parasitas e larvas, com rendimento após o cocção de
no mínimo 2,9 vezes. Pacotes transparentes com
identificação do produto e peso líquido de 1 Kg,
acondicionados em fardos de plástico resistente, de 30
kg, com data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 06 meses, a partir da data do recebimento,
com registro do Ministério de Agricultura.

15000

AMIDO DE MILHO -

1800

2

3

QUILO

3,30

49.500,00

UNIDADE

2,10

3.780,00
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Especificação : Especificação: Em Pacote de 1Kg,
Prazo de Validade Mínima de 06 Meses a contar da
data da Entrega.
4

5

6

-

ACHOCOLATADO Especificação : embalagem 1 Kg - Ingredientes
Básicos: Cacau e açúcar, malto dextrina, sal, aroma
de baunilha e estabilizante lecitina de soja. Sem
adição de leite em pó ou soro de leite. Não deverá
apresentar (problemas com homogeneidade, diluição
inadequada, excesso de açúcar, misturas inadequadas
ao produto), presença de impurezas, formação de
grumos, cheiro forte e intenso, coloração escura ou
clara não característica, sabor alterado por mistura e
peso insatisfatório. Embalagem: Deve estar intacta,
acondicionada em polietileno, latas de flandres ou
potes plásticos bem vedados de até 1 Kg. Prazo de
Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações
nutricionais.

2250

ALHO IN NATURA Especificação : de primeira qualidade sem a réstia,
bulbo inteiriço, compacto, firme e com coloração
uniforme, casca protetora integra, cor, odor e sabor
típicos da espécie, embalagem pacote impermeável
lacrado, com identificação do produto, marca do
fabricante prazo de validade e peso liquido de 1kg, o
produto devera ter registro no ministério da
agricultura ou ministério da saúde.

600

BISCOITO DOCE MARIA -

2500

UNIDADE

11,50

QUILO

26,00

BISCOITO DOCE DE MAISENA 3/1 -

PACOTE

3,80

BISCOITO SALGADO -

2500

PACOTE

4,05

CAFé -

2500

PACOTE

3,95

CARNE MOíDA CONGELADA -

9.875,00

5000

UNIDADE

5,00

Especificação : torrado e moído, pacote com 250 g nacional de primeira qualidade. Características
Organolépticas: aspecto: próprio; cor: própria; odor:
próprio; sabor: próprio. Primeira qualidade. Prazo de
validade mínima 06 meses.
10

10.125,00
-

Especificação : Tipo "cream cracker". O biscoito
deverá ser fabricado a partir de matéria prima sã e
limpo, em perfeito estado de conservação sem
apresentar excesso de dureza e nem quebradiço.
Embalado em saco plástico, pacotes de 400g (3 x 1)
acondicionados em caixas de papelão. Prazo de
validade de no mínimo 06 meses a partir da data do
recebimento.
9

9.500,00

-

Especificação : embalagem com 300g, isento de
gordura trans Validade mínima de 06 meses.
8

15.600,00

-

Especificação : Especificação: Com dupla emb.
contendo no mínimo 400g, prazo de validade mínimo
de 06 meses.
7

25.875,00

25.000,00

6300

EMBALAGEM

6,70

42.210,00
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Especificação : pacote utilidade, baixo percentual de
gordura, congelada, embalado a vácuo em pacotes (
embalagem primária) de 500g, condicionado e
impresso, em tinta, na embalagem plástica, o selo de
inspeção federal (S.I.F), a origem, validade e
fabricação. Acondicionado em caixa de papelão
lacrada (embalagem secundária). Validade mínima de
6 meses da data de entrega do produto.
11

COLORAU -

1000

EMBALAGEM

1,50

Especificação : Produto obtido a partir do urucum,
sem adição de sal, embalado em pacotes de 100g,
acondicionado em fardo de 01 kg. Constar data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 06
meses.
12

FRANGO (PEITO) -

3000

QUILO

11,80

Especificação : Congelado, com adição de água de no
máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, e nem
pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas,
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem em saco de polietileno
transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente,
que garanta a integridade do produto até o momento
do consumo, contendo pacotes de 1 kg,
acondicionados em caixas lacradas com10kg. Deverá
constar na embalagem dados de identificação,
informação nutricional data de validade, quantidade
do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM, com
prazo de validade mínimo de 30 dias a partir da data
de entrega.
13

FRANGO INTEIRO CONGELADO -

FARINHA DE MANDIOCA TORRADA -

4500

UNIDADE

8,00

FEIJãO CARIOCA TIPO 1 -

1700

QUILO

6,60

FARINHA DE MILHO Especificação : Em flocos, pré-cozida, embalada em
pacote com 500g, acondicionada em fardos de 10 kg.
Constar data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 06 meses.

11.220,00

5400

QUILO

5,90

31.860,00

4000

EMBALAGEM

1,60

6.400,00

Especificação : Especificação: Contendo 1 kg
Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em
pacotes de 1 kg, em polietileno leitoso ou
transparente, atóxica. Prazo de Validade: Mínimo de
3 meses a partir da data de entrega Prazo de validade
mínimo de 06 meses a contar da data da entrega.
16

36.000,00

-

Especificação : embalagem de 01 kg. Prazo de
validade mínimo de 4 meses a contar da data da
entrega.
15

35.400,00

-

Especificação : Especificação: com coloração
característica, em embalagem resistente e adequada e
especificando o peso e tipo, data de validade e com
registro de inspeção Federal e/ou Estadual
14

1.500,00

-

-
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TAPIOCA -

3000

QUILO

4,90

Especificação : Produzida com a fécula extraída da
mandioca. Flocos finos. Pacote plástico, resistente.
Embalagem contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo
de 06 meses a contar da data de entrega.
18

POLPA DE TOMATE -

10000

EMBALAGEM

1,90

Especificação : Especificação: Preparados com frutos
maduro, sem sepe e sementes, latas contendo 190g,
com Prazo de validade mínima de 06 meses a contar
da data de fabricação.
19

MACARRãO -

ÓLEO DE SOJA -

8200

EMBALAGEM

2,80

MARGARINA CREMOSA COM SAL -

2500

UNIDADE

4,40

SAL IODATO -

2600

QUILO

7,05

FRANGO DE GRANJA ABATIDO -

18.330,00

900

QUILO

2,00

Especificação : embalagem de 1Kg -. completo,
acondicionado pacote de 1kg contendo 10
embalagens de 100g, com validade mínima de 150
dias da entrega do produto.
23

11.000,00

-

Especificação : Especificação: Não deve conter em
sua composição gordura trans., embalagem em pote
plástico resistente de 1 kg com proteção interna, pós
tampa, no seu rotulo deve conter data de
validade/lote/informação nutricional, contendo prazo
de validade mínimo de 4 meses a contar da data da
entrega
22

22.960,00

-

Especificação : embalagem plástica de 900 ml Características Técnicas: Óleo de soja refinado, 100%
natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com
ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte e
intenso,
volume
insatisfatório.
Embalagem:
Acondicionada em recipientes (de latas, ou recipiente
de plástico), de 900 ml, não apresentado ferrugem,
amassamento, vazamento e abaulamento. Prazo de
validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações
nutricionais.
21

19.000,00

-

Especificação : spaguetti pasteurizado, umidade
inferior a 13%, cozimento aproximado a 10 minutos,
em pacote (embalagem primária) transparente ou
leitoso, resistente de material polietileno atóxico e
peso líquido de 500g, Mistura para Preparo de Curau
de milho verde, sabor leite condensado, desidratada,
embalada em saco (embalagem primária) de
polietileno metalizado laminado, hermeticamente
fechado, com peso líquido de 500 g, acondicionados
em fardos (embalagem secundária).
20

14.700,00

1.800,00

5000

QUILO

11,20

56.000,00
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Especificação : A ave deve ser abatida, sem cabeça,
sem pé, sem miúdos e sem temperos, com peso
superior 1,8 kg e embalados em sacos pláticos.
24

SARDINHA EM CONSERVA -

4800

UNIDADE

3,15

Especificação : CONSERVA (ÓLEO) COM EMB.
DE 125 G Especificação: Não deve ter amassos,
vazamento e Ferrugem e que contenha data de
Fabricação e Validade.
25

TEMPERO COMPLETO -

800

QUILO

3,75

Especificação : acondicionado em pacote de 1kg
contendo 10 embalagens de 100g, com validade
mínima de 06 meses da entrega do produto.
26

VINAGRE -

MILHO PARA PIPOCA TIPO 1 -

1600

UNIDADE

1,45

MILHO PARA CANJICA BRANCO TIPO 1 -

1500

QUILO

2,70

BATATA INGLESA -

3200

QUILO

2,60

CEBOLA 1ª QUALIDADE -

3000

QUILO

5,10

15.300,00

3000

QUILO

4,30

12.900,00

-

Especificação : tamanho médio, sem rupturas,
acondicionada em sacos de polietileno frestado de
acordo com o solicitado pela SEMED com etiqueta de
pesagem.
31

TOMATE DE 1ª QUALIDADE -

3000

QUILO

4,40

Especificação : de tamanho médio, com
aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos
ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração
uniforme e brilho, acondicionados em sacos de
polietileno frestados de acordo com o solicitado pela
SEMED com etiqueta de pesagem.
32

CENOURA 1ª QUALIDADE -

8.320,00

-

Especificação : De 1ª qualidade, íntegra e fresca, sem
ruptura, tamanho médio, acondicionadas em sacos de
polietileno frestado, com etiqueta de pesagem de
acordo com o solicitado pela SEMED.
30

4.050,00

-

Especificação : despeliculada. Pacote com 500gr,
beneficiada, polida de 1ª qualidade. Admitindo
umidade máxima de 15%, acondicionada em saco
plástico resistente, transparente, atóxico, de 500gr.
Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da
data da entrega.
29

2.320,00

-

Especificação : Especificação: Pct com 500g, Prazo
de Validade mínimo de 06 Meses a contar a data da
entrega
28

3.000,00

-

Especificação : embalagem plástica de 500 ml embalagem com no mínimo 500 ml com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido. O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
27

15.120,00

13.200,00

3000

QUILO

4,90

14.700,00
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Especificação : tamanho médio, sem rupturas,
acondicionada em sacos de polietileno frestado de
acordo com o solicitado pela SEMED com etiqueta de
pesagem.
33

PãO TIPO FRANCêS -

60000

UNIDADE

0,25

Especificação
:
Ingredientes
farinha
trigo/fermento/açúcar/margarina e água, peso 50g.
34

LEITE EM Pó COTA 75 % -

16500

EMBALAGEM

4,70

Especificação : pacote com 200 g - O produto deverá
ter registro no Ministério da Saúde e atender as
Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do
Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem
como a resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrão para alimentos - CNNPA .
Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo
prazo de validade, data de fabricação e informações
nutricionais, prazo de validade mínimo de 06 meses.
35

LEITE EM Pó COTA 25 % -

POLPA DE FRUTAS COTA PRINCIPAL 75%

5500

EMBALAGEM

4,70

POLPA DE FRUTAS COTA RESERVA 25%

7500

QUILO

11,25

OVO DE GALINHA Especificação : Sem rachaduras, tamanho médio, com
peso de aproximadamente 60 g, embalagem em
lâminas de papelão forte, inodoros e secos, em
caixilhos ou divisórios celulares para 30 unidades
com certificação.

84.375,00

2500

QUILO

11,25

28.125,00

4000

CARTELA

12,00

48.000,00

Especificação : sabores variados Especificação:
POLPA de fruta, natural, sabor caju, cajá, manga,
goiaba, acerola, Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem de 1kg.e
500g.
38

25.850,00

-

Especificação : sabores variados Especificação:
POLPA de fruta, natural, sabor caju, cajá, manga,
goiaba, acerola, Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem de 1kg.e
500g.
37

77.550,00

-

Especificação : pacote com 200 g - O produto deverá
ter registro no Ministério da Saúde e atender as
Portarias 451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do
Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem
como a resolução 12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrão para alimentos - CNNPA .
Embalagem: pacote com no mínimo 200 g, contendo
prazo de validade, data de fabricação e informações
nutricionais, prazo de validade mínimo de 06 meses.
36

15.000,00

-

-
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39

BETERRABA -

3000

QUILO

4,70

Especificação : tamanho médio, sem rupturas,
acondicionada em sacos de polietileno frestado de
acordo com o solicitado pela SEMED com etiqueta de
pesagem.

14.100,00

Vlr Total R$

862.045,00

ADJUDICA ao licitante vencedor dos respectivos itens, conforme
indicado no quadro abaixo, resultado da Homologação.
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL N° 002/2019

Empresa Vencedora: L DE MEDEIROS F ROCHA EPP
CNPJ: 13.394.313/0001-13
Endereço: R SANTO ANTONIO N 310, CENTRO, TRIZIDELA DO
VALE – MA

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº
002/2019, o Pregoeiro, Sr. Hailton Cantanhede dos Santos,
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

UNIDADE

VLR UNIT R$

VLR TOTAL R$

1

AçúCAR REFINADO Especificação : embalagem com 1Kg - AÇÚCAR
REFINADO - Açúcar refinado Característica Técnicas:
Produto processado da cana-de-açúcar com moagem
refinada. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor,
rendimento insatisfatório, coloração e misturas e peso
insatisfatório
Embalagem:
Deve
estar
intacta,
acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno leitoso ou
transparente, atóxica. Prazo de Validade: Mínimo de 3
meses a partir da data de entrega A rotulagem deve conter
no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote informações
nutricionais.

7500

QUILO

3,00

22.500,00

ARROZ TIPO 1 Especificação : Longo fino tipo 01, constituído de grãos
inteiros com no máximo 14% de umidade, isento de
sujidades, materiais estranhos, toxinas, parasitas e larvas,
com rendimento após o cocção de no mínimo 2,9 vezes.
Pacotes transparentes com identificação do produto e peso
líquido de 1 Kg, acondicionados em fardos de plástico
resistente, de 30 kg, com data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 06 meses, a partir da data do
recebimento, com registro do Ministério de Agricultura.

15000

AMIDO DE MILHO -

1800

2

3

QUILO

3,30

UNIDADE

2,10

Especificação : Especificação: Em Pacote de 1Kg, Prazo de
Validade Mínima de 06 Meses a contar da data da Entrega.
4

5

49.500,00

3.780,00

-

ACHOCOLATADO Especificação : embalagem 1 Kg - Ingredientes Básicos:
Cacau e açúcar, malto dextrina, sal, aroma de baunilha e
estabilizante lecitina de soja. Sem adição de leite em pó ou
soro de leite. Não deverá apresentar (problemas com
homogeneidade, diluição inadequada, excesso de açúcar,
misturas inadequadas ao produto), presença de impurezas,
formação de grumos, cheiro forte e intenso, coloração
escura ou clara não característica, sabor alterado por
mistura e peso insatisfatório. Embalagem: Deve estar
intacta, acondicionada em polietileno, latas de flandres ou
potes plásticos bem vedados de até 1 Kg. Prazo de
Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.

2250

ALHO IN NATURA Especificação : de primeira qualidade sem a réstia, bulbo
inteiriço, compacto, firme e com coloração uniforme, casca
protetora integra, cor, odor e sabor típicos da espécie,

600

UNIDADE

11,50

25.875,00

QUILO

26,00

15.600,00

-
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embalagem pacote impermeável lacrado, com identificação
do produto, marca do fabricante prazo de validade e peso
liquido de 1kg, o produto devera ter registro no ministério
da agricultura ou ministério da saúde.
6

BISCOITO DOCE MARIA Especificação : Especificação: Com dupla emb. contendo
no mínimo 400g, prazo de validade mínimo de 06 meses.

2500

PACOTE

3,80

9.500,00

7

BISCOITO DOCE DE MAISENA 3/1 -

2500

PACOTE

4,05

10.125,00

-

Especificação : embalagem com 300g, isento de gordura
trans Validade mínima de 06 meses.
8

9

10

11

12

13

14

15

-

BISCOITO SALGADO Especificação : Tipo "cream cracker". O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matéria prima sã e limpo, em perfeito
estado de conservação sem apresentar excesso de dureza e
nem quebradiço. Embalado em saco plástico, pacotes de
400g (3 x 1) acondicionados em caixas de papelão. Prazo
de validade de no mínimo 06 meses a partir da data do
recebimento.

2500

CAFé Especificação : torrado e moído, pacote com 250 g nacional de primeira qualidade. Características
Organolépticas: aspecto: próprio; cor: própria; odor:
próprio; sabor: próprio. Primeira qualidade. Prazo de
validade mínima 06 meses.

5000

CARNE MOíDA CONGELADA Especificação : pacote utilidade, baixo percentual de
gordura, congelada, embalado a vácuo em pacotes (
embalagem primária) de 500g, condicionado e impresso,
em tinta, na embalagem plástica, o selo de inspeção federal
(S.I.F), a origem, validade e fabricação. Acondicionado em
caixa de papelão lacrada (embalagem secundária). Validade
mínima de 6 meses da data de entrega do produto.

6300

COLORAU Especificação : Produto obtido a partir do urucum, sem
adição de sal, embalado em pacotes de 100g, acondicionado
em fardo de 01 kg. Constar data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 06 meses.

1000

FRANGO (PEITO) Especificação : Congelado, com adição de água de no
máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, e nem
pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem em saco de polietileno transparente, atóxico,
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, contendo pacotes de 1
kg, acondicionados em caixas lacradas com10kg. Deverá
constar na embalagem dados de identificação, informação
nutricional data de validade, quantidade do produto, nº do
registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo
de 30 dias a partir da data de entrega.

3000

FRANGO INTEIRO CONGELADO Especificação
:
Especificação:
com
coloração
característica, em embalagem resistente e adequada e
especificando o peso e tipo, data de validade e com registro
de inspeção Federal e/ou Estadual

4500

FARINHA DE MANDIOCA TORRADA Especificação : embalagem de 01 kg. Prazo de validade
mínimo de 4 meses a contar da data da entrega.

1700

FEIJãO CARIOCA TIPO 1 Especificação : Especificação: Contendo 1 kg Embalagem:
Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em
polietileno leitoso ou transparente, atóxica. Prazo de
Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega
Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data da
entrega.

5400

PACOTE

3,95

9.875,00

UNIDADE

5,00

25.000,00

EMBALAGEM

6,70

42.210,00

EMBALAGEM

1,50

1.500,00

QUILO

11,80

35.400,00

UNIDADE

8,00

36.000,00

QUILO

6,60

11.220,00
-

QUILO

5,90

31.860,00

-
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FARINHA DE MILHO Especificação : Em flocos, pré-cozida, embalada em pacote
com 500g, acondicionada em fardos de 10 kg. Constar data
de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses.

4000

TAPIOCA Especificação : Produzida com a fécula extraída da
mandioca. Flocos finos. Pacote plástico, resistente.
Embalagem contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo de 06
meses a contar da data de entrega.

3000

POLPA DE TOMATE Especificação : Especificação: Preparados com frutos
maduro, sem sepe e sementes, latas contendo 190g, com
Prazo de validade mínima de 06 meses a contar da data de
fabricação.

10000

MACARRãO Especificação : spaguetti pasteurizado, umidade inferior a
13%, cozimento aproximado a 10 minutos, em pacote
(embalagem primária) transparente ou leitoso, resistente de
material polietileno atóxico e peso líquido de 500g, Mistura
para Preparo de Curau de milho verde, sabor leite
condensado, desidratada, embalada em saco (embalagem
primária)
de
polietileno
metalizado
laminado,
hermeticamente fechado, com peso líquido de 500 g,
acondicionados em fardos (embalagem secundária).

8200

ÓLEO DE SOJA Especificação : embalagem plástica de 900 ml Características Técnicas: Óleo de soja refinado, 100%
natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com
ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso,
volume insatisfatório. Embalagem: Acondicionada em
recipientes (de latas, ou recipiente de plástico), de 900 ml,
não apresentado ferrugem, amassamento, vazamento e
abaulamento. Prazo de validade: Mínimo de 3 meses a partir
da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data
de validade, lote e informações nutricionais.

2500

MARGARINA CREMOSA COM SAL Especificação : Especificação: Não deve conter em sua
composição gordura trans., embalagem em pote plástico
resistente de 1 kg com proteção interna, pós tampa, no seu
rotulo deve conter data de validade/lote/informação
nutricional, contendo prazo de validade mínimo de 4 meses
a contar da data da entrega

2600

SAL IODATO Especificação : embalagem de 1Kg -. completo,
acondicionado pacote de 1kg contendo 10 embalagens de
100g, com validade mínima de 150 dias da entrega do
produto.

900

FRANGO DE GRANJA ABATIDO Especificação : A ave deve ser abatida, sem cabeça, sem pé,
sem miúdos e sem temperos, com peso superior 1,8 kg e
embalados em sacos pláticos.

5000

24

SARDINHA EM CONSERVA Especificação : CONSERVA (ÓLEO) COM EMB. DE 125
G Especificação: Não deve ter amassos, vazamento e
Ferrugem e que contenha data de Fabricação e Validade.

4800

UNIDADE

3,15

15.120,00

25

TEMPERO COMPLETO Especificação : acondicionado em pacote de 1kg contendo
10 embalagens de 100g, com validade mínima de 06 meses
da entrega do produto.

800

QUILO

3,75

3.000,00

VINAGRE Especificação : embalagem plástica de 500 ml - embalagem
com no mínimo 500 ml com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O
produto devera ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.

1600

17

18

19

20

21

22

23

26

EMBALAGEM

1,60

6.400,00

QUILO

4,90

14.700,00

EMBALAGEM

1,90

19.000,00

EMBALAGEM

2,80

22.960,00

UNIDADE

4,40

11.000,00

QUILO

7,05

18.330,00

QUILO

2,00

1.800,00

QUILO

11,20

56.000,00

-

-

UNIDADE

1,45

2.320,00

-
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MILHO PARA PIPOCA TIPO 1 Especificação : Especificação: Pct com 500g, Prazo de
Validade mínimo de 06 Meses a contar a data da entrega

1500

MILHO PARA CANJICA BRANCO TIPO 1 Especificação : despeliculada. Pacote com 500gr,
beneficiada, polida de 1ª qualidade. Admitindo umidade
máxima de 15%, acondicionada em saco plástico resistente,
transparente, atóxico, de 500gr. Prazo de validade mínimo
de 06 meses a contar da data da entrega.

3200

BATATA INGLESA Especificação : De 1ª qualidade, íntegra e fresca, sem
ruptura, tamanho médio, acondicionadas em sacos de
polietileno frestado, com etiqueta de pesagem de acordo
com o solicitado pela SEMED.

3000

CEBOLA 1ª QUALIDADE Especificação : tamanho médio, sem rupturas,
acondicionada em sacos de polietileno frestado de acordo
com o solicitado pela SEMED com etiqueta de pesagem.

3000

TOMATE DE 1ª QUALIDADE Especificação : de tamanho médio, com aproximadamente
80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem
manchas, com coloração uniforme e brilho, acondicionados
em sacos de polietileno frestados de acordo com o
solicitado pela SEMED com etiqueta de pesagem.

3000

CENOURA 1ª QUALIDADE Especificação : tamanho médio, sem rupturas,
acondicionada em sacos de polietileno frestado de acordo
com o solicitado pela SEMED com etiqueta de pesagem.

3000

PãO TIPO FRANCêS Especificação
:
Ingredientes
farinha
trigo/fermento/açúcar/margarina e água, peso 50g.

60000

LEITE EM Pó COTA 75 % Especificação : pacote com 200 g - O produto deverá ter
registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias
451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da
Agricultura e Abastecimento, bem como a resolução 12/78
da Comissão Nacional de Normas e Padrão para alimentos
- CNNPA . Embalagem: pacote com no mínimo 200 g,
contendo prazo de validade, data de fabricação e
informações nutricionais, prazo de validade mínimo de 06
meses.

16500

35

LEITE EM Pó COTA 25 % Especificação : pacote com 200 g - O produto deverá ter
registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias
451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da
Agricultura e Abastecimento, bem como a resolução 12/78
da Comissão Nacional de Normas e Padrão para alimentos
- CNNPA . Embalagem: pacote com no mínimo 200 g,
contendo prazo de validade, data de fabricação e
informações nutricionais, prazo de validade mínimo de 06
meses.

5500

EMBALAGEM

4,70

25.850,00

36

POLPA DE FRUTAS COTA PRINCIPAL 75%
Especificação : sabores variados Especificação: POLPA de
fruta, natural, sabor caju, cajá, manga, goiaba, acerola,
Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem de
1kg.e 500g.

7500

QUILO

11,25

84.375,00

POLPA DE FRUTAS COTA RESERVA 25%
Especificação : sabores variados Especificação: POLPA de
fruta, natural, sabor caju, cajá, manga, goiaba, acerola,
Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem de
1kg.e 500g.

2500

28

29

30

31

32

33

34

37

QUILO

2,70

4.050,00
-

QUILO

2,60

8.320,00

QUILO

5,10

15.300,00

QUILO

4,30

12.900,00

QUILO

4,40

13.200,00

QUILO

4,90

14.700,00

UNIDADE

0,25

15.000,00
-

EMBALAGEM

4,70

77.550,00

-

-

QUILO

11,25

28.125,00

-
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OVO DE GALINHA Especificação : Sem rachaduras, tamanho médio, com peso
de aproximadamente 60 g, embalagem em lâminas de
papelão forte, inodoros e secos, em caixilhos ou divisórios
celulares para 30 unidades com certificação.

4000

BETERRABA Especificação : tamanho médio, sem rupturas,
acondicionada em sacos de polietileno frestado de acordo
com o solicitado pela SEMED com etiqueta de pesagem.

3000

CARTELA

12,00

QUILO

4,70

____________________________
Hailton Cantanhede dos Santos
Pregoeiro Municipal

14.100,00

Vlr Total R$

Joselândia – MA, 08/03/2019.

48.000,00

862.045,00

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº
002/2019, o Pregoeiro, Sr. Hailton Cantanhede dos Santos,
ADJUDICA ao licitante vencedor dos respectivos itens, conforme
indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.
Empresa Vencedora: L DE MEDEIROS F ROCHA EPP
CNPJ: 13.394.313/0001-13
Endereço: R SANTO ANTONIO N 310, CENTRO, TRIZIDELA DO
VALE – MA

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

UNIDADE

VLR UNIT R$

VLR TOTAL R$

1

AçúCAR REFINADO Especificação : embalagem com 1Kg - AÇÚCAR
REFINADO - Açúcar refinado Característica Técnicas:
Produto processado da cana-de-açúcar com moagem
refinada. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor,
rendimento insatisfatório, coloração e misturas e peso
insatisfatório
Embalagem:
Deve
estar
intacta,
acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno leitoso ou
transparente, atóxica. Prazo de Validade: Mínimo de 3
meses a partir da data de entrega A rotulagem deve conter
no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote informações
nutricionais.

7500

QUILO

3,00

22.500,00

ARROZ TIPO 1 Especificação : Longo fino tipo 01, constituído de grãos
inteiros com no máximo 14% de umidade, isento de
sujidades, materiais estranhos, toxinas, parasitas e larvas,
com rendimento após o cocção de no mínimo 2,9 vezes.
Pacotes transparentes com identificação do produto e peso
líquido de 1 Kg, acondicionados em fardos de plástico
resistente, de 30 kg, com data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 06 meses, a partir da data do
recebimento, com registro do Ministério de Agricultura.

15000

AMIDO DE MILHO -

1800

2

3

QUILO

3,30

UNIDADE

2,10

Especificação : Especificação: Em Pacote de 1Kg, Prazo de
Validade Mínima de 06 Meses a contar da data da Entrega.
4

ACHOCOLATADO Especificação : embalagem 1 Kg - Ingredientes Básicos:
Cacau e açúcar, malto dextrina, sal, aroma de baunilha e
estabilizante lecitina de soja. Sem adição de leite em pó ou
soro de leite. Não deverá apresentar (problemas com
homogeneidade, diluição inadequada, excesso de açúcar,
misturas inadequadas ao produto), presença de impurezas,
formação de grumos, cheiro forte e intenso, coloração
escura ou clara não característica, sabor alterado por
mistura e peso insatisfatório. Embalagem: Deve estar
intacta, acondicionada em polietileno, latas de flandres ou
potes plásticos bem vedados de até 1 Kg. Prazo de

49.500,00

3.780,00

2250

UNIDADE

11,50

25.875,00

-
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Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.
5

ALHO IN NATURA Especificação : de primeira qualidade sem a réstia, bulbo
inteiriço, compacto, firme e com coloração uniforme, casca
protetora integra, cor, odor e sabor típicos da espécie,
embalagem pacote impermeável lacrado, com identificação
do produto, marca do fabricante prazo de validade e peso
liquido de 1kg, o produto devera ter registro no ministério
da agricultura ou ministério da saúde.

600

QUILO

26,00

15.600,00

6

BISCOITO DOCE MARIA Especificação : Especificação: Com dupla emb. contendo
no mínimo 400g, prazo de validade mínimo de 06 meses.

2500

PACOTE

3,80

9.500,00

BISCOITO DOCE DE MAISENA 3/1 -

2500

7

-

PACOTE

4,05

Especificação : embalagem com 300g, isento de gordura
trans Validade mínima de 06 meses.
8

9

10

11

12

13

14

10.125,00
-

BISCOITO SALGADO Especificação : Tipo "cream cracker". O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matéria prima sã e limpo, em perfeito
estado de conservação sem apresentar excesso de dureza e
nem quebradiço. Embalado em saco plástico, pacotes de
400g (3 x 1) acondicionados em caixas de papelão. Prazo
de validade de no mínimo 06 meses a partir da data do
recebimento.

2500

CAFé Especificação : torrado e moído, pacote com 250 g nacional de primeira qualidade. Características
Organolépticas: aspecto: próprio; cor: própria; odor:
próprio; sabor: próprio. Primeira qualidade. Prazo de
validade mínima 06 meses.

5000

CARNE MOíDA CONGELADA Especificação : pacote utilidade, baixo percentual de
gordura, congelada, embalado a vácuo em pacotes (
embalagem primária) de 500g, condicionado e impresso,
em tinta, na embalagem plástica, o selo de inspeção federal
(S.I.F), a origem, validade e fabricação. Acondicionado em
caixa de papelão lacrada (embalagem secundária). Validade
mínima de 6 meses da data de entrega do produto.

6300

COLORAU Especificação : Produto obtido a partir do urucum, sem
adição de sal, embalado em pacotes de 100g, acondicionado
em fardo de 01 kg. Constar data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 06 meses.

1000

FRANGO (PEITO) Especificação : Congelado, com adição de água de no
máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, e nem
pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem em saco de polietileno transparente, atóxico,
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, contendo pacotes de 1
kg, acondicionados em caixas lacradas com10kg. Deverá
constar na embalagem dados de identificação, informação
nutricional data de validade, quantidade do produto, nº do
registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo
de 30 dias a partir da data de entrega.

3000

FRANGO INTEIRO CONGELADO Especificação
:
Especificação:
com
coloração
característica, em embalagem resistente e adequada e
especificando o peso e tipo, data de validade e com registro
de inspeção Federal e/ou Estadual

4500

FARINHA DE MANDIOCA TORRADA Especificação : embalagem de 01 kg. Prazo de validade
mínimo de 4 meses a contar da data da entrega.

1700

PACOTE

3,95

9.875,00

UNIDADE

5,00

25.000,00

EMBALAGEM

6,70

42.210,00

EMBALAGEM

1,50

1.500,00

QUILO

11,80

35.400,00

UNIDADE

8,00

36.000,00

QUILO

6,60

11.220,00
-
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FEIJãO CARIOCA TIPO 1 Especificação : Especificação: Contendo 1 kg Embalagem:
Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em
polietileno leitoso ou transparente, atóxica. Prazo de
Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega
Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data da
entrega.

5400

FARINHA DE MILHO Especificação : Em flocos, pré-cozida, embalada em pacote
com 500g, acondicionada em fardos de 10 kg. Constar data
de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses.

4000

17

TAPIOCA Especificação : Produzida com a fécula extraída da
mandioca. Flocos finos. Pacote plástico, resistente.
Embalagem contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo de 06
meses a contar da data de entrega.

3000

QUILO

4,90

14.700,00

18

POLPA DE TOMATE Especificação : Especificação: Preparados com frutos
maduro, sem sepe e sementes, latas contendo 190g, com
Prazo de validade mínima de 06 meses a contar da data de
fabricação.

10000

EMBALAGEM

1,90

19.000,00

MACARRãO Especificação : spaguetti pasteurizado, umidade inferior a
13%, cozimento aproximado a 10 minutos, em pacote
(embalagem primária) transparente ou leitoso, resistente de
material polietileno atóxico e peso líquido de 500g, Mistura
para Preparo de Curau de milho verde, sabor leite
condensado, desidratada, embalada em saco (embalagem
primária)
de
polietileno
metalizado
laminado,
hermeticamente fechado, com peso líquido de 500 g,
acondicionados em fardos (embalagem secundária).

8200

ÓLEO DE SOJA Especificação : embalagem plástica de 900 ml Características Técnicas: Óleo de soja refinado, 100%
natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com
ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso,
volume insatisfatório. Embalagem: Acondicionada em
recipientes (de latas, ou recipiente de plástico), de 900 ml,
não apresentado ferrugem, amassamento, vazamento e
abaulamento. Prazo de validade: Mínimo de 3 meses a partir
da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data
de validade, lote e informações nutricionais.

2500

MARGARINA CREMOSA COM SAL Especificação : Especificação: Não deve conter em sua
composição gordura trans., embalagem em pote plástico
resistente de 1 kg com proteção interna, pós tampa, no seu
rotulo deve conter data de validade/lote/informação
nutricional, contendo prazo de validade mínimo de 4 meses
a contar da data da entrega

2600

22

SAL IODATO Especificação : embalagem de 1Kg -. completo,
acondicionado pacote de 1kg contendo 10 embalagens de
100g, com validade mínima de 150 dias da entrega do
produto.

900

QUILO

2,00

1.800,00

23

FRANGO DE GRANJA ABATIDO Especificação : A ave deve ser abatida, sem cabeça, sem pé,
sem miúdos e sem temperos, com peso superior 1,8 kg e
embalados em sacos pláticos.

5000

QUILO

11,20

56.000,00

SARDINHA EM CONSERVA Especificação : CONSERVA (ÓLEO) COM EMB. DE 125
G Especificação: Não deve ter amassos, vazamento e
Ferrugem e que contenha data de Fabricação e Validade.

4800

TEMPERO COMPLETO -

800

16

19

20

21

24

25

QUILO

5,90

31.860,00

EMBALAGEM

1,60

6.400,00

-

-

EMBALAGEM

2,80

22.960,00

UNIDADE

4,40

11.000,00

QUILO

7,05

18.330,00

-

-

UNIDADE

3,15

15.120,00

QUILO

3,75

3.000,00
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Especificação : acondicionado em pacote de 1kg contendo
10 embalagens de 100g, com validade mínima de 06 meses
da entrega do produto.
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

-

VINAGRE Especificação : embalagem plástica de 500 ml - embalagem
com no mínimo 500 ml com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O
produto devera ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.

1600

MILHO PARA PIPOCA TIPO 1 Especificação : Especificação: Pct com 500g, Prazo de
Validade mínimo de 06 Meses a contar a data da entrega

1500

MILHO PARA CANJICA BRANCO TIPO 1 Especificação : despeliculada. Pacote com 500gr,
beneficiada, polida de 1ª qualidade. Admitindo umidade
máxima de 15%, acondicionada em saco plástico resistente,
transparente, atóxico, de 500gr. Prazo de validade mínimo
de 06 meses a contar da data da entrega.

3200

BATATA INGLESA Especificação : De 1ª qualidade, íntegra e fresca, sem
ruptura, tamanho médio, acondicionadas em sacos de
polietileno frestado, com etiqueta de pesagem de acordo
com o solicitado pela SEMED.

3000

CEBOLA 1ª QUALIDADE Especificação : tamanho médio, sem rupturas,
acondicionada em sacos de polietileno frestado de acordo
com o solicitado pela SEMED com etiqueta de pesagem.

3000

TOMATE DE 1ª QUALIDADE Especificação : de tamanho médio, com aproximadamente
80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem
manchas, com coloração uniforme e brilho, acondicionados
em sacos de polietileno frestados de acordo com o
solicitado pela SEMED com etiqueta de pesagem.

3000

CENOURA 1ª QUALIDADE Especificação : tamanho médio, sem rupturas,
acondicionada em sacos de polietileno frestado de acordo
com o solicitado pela SEMED com etiqueta de pesagem.

3000

PãO TIPO FRANCêS Especificação
:
Ingredientes
farinha
trigo/fermento/açúcar/margarina e água, peso 50g.

60000

LEITE EM Pó COTA 75 % Especificação : pacote com 200 g - O produto deverá ter
registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias
451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da
Agricultura e Abastecimento, bem como a resolução 12/78
da Comissão Nacional de Normas e Padrão para alimentos
- CNNPA . Embalagem: pacote com no mínimo 200 g,
contendo prazo de validade, data de fabricação e
informações nutricionais, prazo de validade mínimo de 06
meses.

16500

LEITE EM Pó COTA 25 % Especificação : pacote com 200 g - O produto deverá ter
registro no Ministério da Saúde e atender as Portarias
451/97 do Ministério da Saúde e 369/97 do Ministério da
Agricultura e Abastecimento, bem como a resolução 12/78
da Comissão Nacional de Normas e Padrão para alimentos
- CNNPA . Embalagem: pacote com no mínimo 200 g,
contendo prazo de validade, data de fabricação e
informações nutricionais, prazo de validade mínimo de 06
meses.

5500

POLPA DE FRUTAS COTA PRINCIPAL 75%
Especificação : sabores variados Especificação: POLPA de
fruta, natural, sabor caju, cajá, manga, goiaba, acerola,
Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de

7500

UNIDADE

1,45

2.320,00

QUILO

2,70

4.050,00
-

QUILO

2,60

8.320,00

QUILO

5,10

15.300,00

QUILO

4,30

12.900,00

QUILO

4,40

13.200,00

QUILO

4,90

14.700,00

UNIDADE

0,25

15.000,00
-

EMBALAGEM

4,70

77.550,00

EMBALAGEM

4,70

25.850,00

QUILO

11,25

84.375,00

-
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acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem de
1kg.e 500g.
37

38

39

POLPA DE FRUTAS COTA RESERVA 25%
Especificação : sabores variados Especificação: POLPA de
fruta, natural, sabor caju, cajá, manga, goiaba, acerola,
Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem de
1kg.e 500g.

2500

OVO DE GALINHA Especificação : Sem rachaduras, tamanho médio, com peso
de aproximadamente 60 g, embalagem em lâminas de
papelão forte, inodoros e secos, em caixilhos ou divisórios
celulares para 30 unidades com certificação.

4000

BETERRABA Especificação : tamanho médio, sem rupturas,
acondicionada em sacos de polietileno frestado de acordo
com o solicitado pela SEMED com etiqueta de pesagem.

3000

QUILO

11,25

CARTELA

12,00

____________________________
Hailton Cantanhede dos Santos
Pregoeiro Municipal

Estado do Maranhão
Diário Oficial do Município poder
Rua São Francisco , s/n, centro
Joselandia - MA
SITE
www.joselandia.ma.gov.br
Wabner Feitosa Soares

Prefeito Municipal

48.000,00

QUILO

4,70

14.100,00

Vlr Total R$

Joselândia – MA, 14/02/2019.

28.125,00

862.045,00

