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AVISO DE INTENÇAO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2021 - SRP 1

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Central do Maranhão

AVISO DE INTENÇAO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2021 - SRP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 - SRP

A Prefeitura Municipal de Central do Maranhão, torna público que realizará ADESÃO À ATA Registro de Preços até 31 de dezembro de 2021, para
aquisição de Merenda Escolar, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Central do Maranhão
(MA), conforme Lei Federal n.º 8.666/1993, Lei Federal 10.520/2012 e Decreto Estadual n. 31.017, de 06 de agosto de 2015, que regulamenta o
sistema de registro de preços e suas alterações subsequentes, a adoção de Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão nº 016/2021-SRP, Pregão
Eletrônico nº 016/2021, justifica-se pela vantajosidade para a Administração Pública, conforme confirmam as propostas anexadas e a agilidade da
contratação, considerando que a adesão à ata é um processo menos moroso do que um processo licitatório comum, observando a urgência na aquisição
dos referidos bens.

                     A solicitação para a presente adesão justifica-se pelo fato de a alimentação escolar ser um direito garantido pela Constituição Federal, como
um programa suplementar a educação. Assim, o Estado tem a obrigação de prover, promover e garantir que os estudantes recebam alimentação durante
o período em que estiverem na escola.  

                 De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 06 de 08 de maio de 2020, para fins do PNAE, considera-se Educação Alimentar Nutricional o
conjunto de ações formativas, de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que objetiva estimular a adoção
voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis que colaborem para o estado de saúde do escolar e a qualidade de vida do indivíduo. Sendo de
responsabilidade da Secretaria de Educação, da Prefeitura Municipal e da escola federal, no âmbito de sua respectiva jurisdição administrativa, mediante
atuação coordenada dos profissionais de educação, do nutricionista, responsável técnico e demais nutricionistas.  

  Assim, ao lado dos inúmeros dados positivos, em respeito aos princípios da economicidade e da isonomia, em razão de uma melhor organização e
otimização dos processos demandados urgentemente, e a devida comprovação da vantajosidade como órgão em “carona” na ata de registro de preços,
condição indispensável para a legalidade da adesão.

  Justificando-se ainda a presente Adesão, pela adoção de todos os procedimentos legais para viabilizar a formalização do processo de adesão à
respectiva Ata de Registro de Preços, tais como: prévia consulta ao órgão gerenciador; demonstração da vantagem dos preços praticados na SRP do
órgão gerenciador; solicitação de aceite do fornecedor; aceite do fornecedor em fornecer o objeto da SRP, ao preço ali constante, sem comprometer o
quantitativo constante da Ata e que não prejudique as obrigações assumidas junto ao órgão gerenciador; justificativas das vantagens advindas da
adesão; parecer jurídico favorável e por existência de dotação orçamentaria satisfação do interesse público e a permissividade da realização de
procedimento.

ITENS ADERIDOS

ITEM  DISCRIMINAÇÃO QTD UND MARCA/FABRICANTE  UNITARIO TOTAL

1 Açúcar Cristal Tipo cristal granulado,
contendo no mínimo 98,3%
de sacarose, livre de

2.310 Kg ITAJA / JALLES MACHADO S/A  R$     2,88  R$     6.652,80 
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fermentação. Embalagem
plástica de 1Kg, contendo
prazo de validade, marca,
composição nutricionais,
endereço do fabricante e
número de registro no
órgão competente. O prazo
de validade não deve ser
inferior a 180 dias. (COTA
ME/EPP)

2 Alho “In natura”, em bulbos
médios, com
características
organolépticas
preservadas,
acondicionadas em caixas
de papelão contendo 10Kg,
isento de material terroso,
sujidades, pedras, fungos e
parasitas.(COTA ME/EPP)

119 Kg BOM ALHO / IN NATURA
REGIONAL

 R$   19,48  R$     2.318,12 

3 Arroz Tipo 1, branco, polido,
safra nova, grãos inteiros,
aspecto brilhoso e liso;
isento de material terroso,
sujidades, pedras, fungos,
parasitas e mistura de
outras variedades.
Embalagem plástica,
fardos de 30Kg, contendo
prazo de validade, marca,
composição nutricional,
endereço do fabricante e
número de registro no
órgão competente. O prazo
de validade não deve ser
inferior a 180 dias. (COTA
ME/EPP)

5.610 Kg MEU PALADAR / MEU
PALADAR

 R$     4,00  R$   22.440,00 

4 Aveia em flocos
finos

Aveia em flocos finos
isenta de mofo, livre de
parasitas e substâncias
nocivas. Acondicionadas
em embalagens próprias
de 250g a 500g, atóxica,
resistente hermeticamente,
vedada, prazo de validade
de 10(dez) meses a contar
da data de entrega. (COTA
ME/EPP)

165 Kg YOKI / GENERAL MILLS BRASIL  R$   11,00  R$     1.815,00 

5 Batata Inglesa Tamanho médio, sem
ferimentos, sem brocas e
livres de resíduos de
fertilizantes. (COTA
ME/EPP)

396 Kg IN NATURA / REGIONAL  R$     6,00  R$     2.376,00 

6 Biscoito de Sal Tipo cream cracker.
Composição básica:
farinha de trigo, leite,
gordura vegetal, sal
refinado, amido de milho,
estrato de malte, açúcar,
fermento químico e
estabilizante de lecitina de
soja. Embalagem dupla
plástica de PVC de até
400g, contendo prazo
validade, marca,
composição nutricional,
endereço do fabricante e
número de registro no

1.353 Kg PILAR / M DIAS BRANCO  R$     6,68  R$     9.038,04 
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órgão competente,
acondicionadas em caixas
de papelão até 8Kg. O
prazo de validade não deve
ser inferior a 180 dias.
(COTA ME/EPP)

7 Biscoito de Doce Tipo Maria. Composição
básica: farinha de trigo,
leite, gordura vegetal, sal
refinado, amido de milho,
estrato de malte, açúcar,
fermento químico, e
estabilizante de lecitina de
soja. Embalagem dupla
plástica de PVC de até
400g, contendo prazo
validade, marca,
composição nutricional,
endereço do fabricante e
número de registro no
órgão competente,
acondicionadas em caixas
de papelão até 8Kg. O
prazo de validade não deve
ser inferior a 180 dias.
(COTA ME/EPP)

858 Kg PILAR / M DIAS BRANCO  R$     6,68  R$  5.731,44 

8 Carne Bovina sem
Osso

Carne bovina desossada,
1ª qualidade, sem ossos,
resfriada ou congelada,
proveniente de animais
sadios, abatidos sob
inspeção veterinária e
sanitária. Isenta de
produtos químicos ou
estranhos, ausência de
hematomas, fibrose,
reações de vacinas, sem a
presença de parasitas ou
bactérias patogênicas, sem
excesso de gordura.
Embalagem: Saco plástico,
transparente e atóxico,
limpo, resistente, que
garanta a integridade do
produto até o momento do
consumo. Com selo de
registro no SIF/ SIE ou
SIM; e o laudo de controle
do abate. A manipulação e
o transporte devem
obedecer às normas
higiênico - sanitárias
estabelecidas pela
vigilância sanitária. (COTA
ME/EPP)

891 Kg FRIBAL / FRIBAL  R$   28,00  R$   24.948,00 

9 Carne Bovina com
Osso

Carne bovina com osso, 1ª
qualidade, resfriada ou
congelada, proveniente de
animais sadios, abatidos
sob inspeção veterinária e
sanitária. Isenta de
produtos químicos ou
estranhos, ausência de
hematomas, fibrose,
reações de vacinas, sem a
presença de parasitas ou
bactérias patogênicas, sem
excesso de gordura.

1.198 Kg FRIBAL / FRIBAL  R$   27,00  R$   32.346,00 
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Embalagem: Saco plástico,
transparente e atóxico,
limpo, resistente, que
garanta a integridade do
produto até o momento do
consumo. Com selo de
registro no SIF/ SIE ou
SIM; e o laudo de controle
do abate. A manipulação e
o transporte devem
obedecer às normas
higiênico - sanitárias
estabelecidas pela
vigilância sanitária. (COTA
ME/EPP)

10 Carne moída Carne bovina de 2ª, tipo
músculo, moída, sem
ossos, resfriada ou
congelada, limpa, com
aspecto, cor, cheiro
próprio, percentual de
gordura entre 3% e 7%,
pesada, identificada em
embalagem própria,
transparente, atóxica, com
selo registro no SIF/ SIE e
SIM, contendo composição
nutricional e prazo de
validade; sem sujidades ou
ação de microrganismos. O
abate, a manipulação e o
transporte, devem
obedecer às normas
higiênico - sanitárias
estabelecidos pela
vigilância sanitária. Obs.:
atentar para o percentual
de gordura da carne.
(COTA ME/EPP)

1.145 Kg FRIBAL / FRIBAL  R$   11,48  R$   13.144,60 

11 Cebola In natura, com cor,
aspecto, cheiro e sabor
característicos. Isento de
lesões químicas ou
mecânicas oriundas da
colheita, manuseio e
transporte de forma
adequada. (COTA
ME/EPP)

726 Kg IN NATURA  R$     3,43  R$     2.490,18 

12 Cenoura In natura, com cor,
aspecto, cheiro e sabor
característicos. Isento de
lesões químicas ou
mecânicas oriundas da
colheita, manuseio e
transporte de forma
adequada.(COTA ME/EPP)

792 Kg IN NATURA /
REGIONAL 

 R$     3,98  R$     3.152,16 

13 Corante Colorau regional, sem sal,
de boa qualidade para o
consumo. Composição
básica: de urucum com
coloração avermelhada e
sem presença de sujidades
ou matérias estranhas.
Embalagem de 100g. O
prazo de validade não deve
ser inferior a 12 meses.
(COTA ME/EPP)

231 Kg MARATÁ / MARATÁ  R$     6,48  R$     1.496,88 
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14 Extrato de Tomate Embalagem com 350g,
contendo prazo de
validade, marca,
composição nutricional,
endereço do fabricante e
número de registro no
órgão sanitário
competente,
acondicionados em caixas
com até 24 unidades. O
prazo de validade não deve
ser inferior a 180 dias.
(COTA ME/EPP)

264 Kg FUGINI / FUGINI  R$     4,48  R$     1.182,72 

15 Feijão Tipo I Tipo 1, comum, isento de
sujidades, parasitas,
resíduos terrosos,
caruncho, fungos e
gorgulhos. Embalagem
plásticas de 1kg, contendo
prazo de validade, marca,
composição nutricionais,
endereço do fabricante e
número de registro no
órgão competente.
Acondicionado em fardos
plásticos de 30kg. O prazo
de validade inferior a 180
dias. (COTA ME/EPP)

825 Kg DONA DÊ / NJF INDUSTRIA  R$     6,96  R$     5.742,00 

16 Filé de Frango Resfriado ou congelado
aspecto cor e cheiro
próprio, sem ossos, pele e
manchas. Completa
ausência de penas,
penugem e parasitas; deve
apresentar registro de
inspeção sanitária. (COTA
ME/EPP)

973 Kg SEARA / SEARA  R$   11,46  R$   11.150,58 

17 Flocão de Arroz Massa para cuscuz de
arroz, tipo flocão, isenta de
sujidades, parasitas e
larvas, sem fermentação e
sabores rançosos.
Embalagem de 500g,
contendo prazo de
validade, composição
nutricional, endereço do
fabricante e número de
registro no órgão sanitário
competente. Prazo de
validade não deve ser
inferior a 180 dias.(COTA
ME/EPP)

195 Kg IDEAL / IDEAL  R$     2,88  R$        561,60 

18 Flocão de Milho Farinha em flocos de milho
tipo flocão, para cuscuz,
composto de 100% de
grãos de milho, isento de
sujidades, parasitas e
larvas, sem fermentação e
sabores rançosos.
Embalagem de 500g,
contendo prazo de
validade, composição
nutricional, endereço do
fabricante e número de
registro no órgão sanitário
competente. Prazo de
validade não deve ser
inferior a 180 dias. (COTA

165 Kg NORDESTINO / SÃO BRAZ  R$     2,78  R$        458,70 
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ME/EPP)

19 Frango Inteiro
Abatido

Frango resfriado: Envolto
em embalagem adequada
com data de fabricação e
prazo de validade, firme,
sem cabeça e pé em bom
estado de conservação,
coloração e odor
adequado. Contendo
identificação do produto,
prazo de validade e S.I.F
ou S.I.M. (COTA ME/EPP)

2.970 Kg AMERICANO / AMERICANO  R$     8,00  R$   23.760,00 

20 Leite em Pó
Integral

Livre de umidade e
fermentação. Aparência: pó
fino, cor amarelo claro,
cheiro e sabor
característico. Embalagem
aluminizada, de 200g
contendo prazo de
validade, marca,
composição nutricional,
endereço do fabricante e
número de registro no
órgão competente,
acondicionadas em fardos
de papelão de até 10Kg. O
prazo de validade não deve
ser inferior a 180 dias.
(COTA ME/EPP)

957 Kg ITALAC / ITALAC  R$   22,97  R$   21.982,29 

21 Leite em Pó
Desnatado

Baixo teor de gordura, sem
açúcar, obedecendo a
legislação vigente,
contendo procedência e
validade, em embalagem
apropriada e
hermeticamente fechada,
Pct 200g. (COTA ME/EPP)

142 Kg ITALAC ITALAC  R$   29,84  R$     4.237,28 

22 MacarrãoTipo
Espaguete

Massa a base de trigo e
ovos, isento de sujidades e
parasitas, fabricado a partir
de matéria prima
selecionada. Embalagem
plástica de 500g,
acondicionadas em fardos
plásticos de até 5Kg. O
prazo de validade não deve
ser inferior a 180 dias.
(COTA ME/EPP)

1.650 Kg VILMA / VILMA
ALIMENTOS 

 R$     4,19  R$     6.913,50 

23 Mucilon Flocos de cereais, alimento
a base de farinha de trigo
enriquecida com ferro,
ácido fólico, açúcar, amido,
sais minerais, vitaminas,
sal e aveia, vedado
hermeticamente, limpo
validade e informações
nutricionais, no mínima de
10 meses. (COTA
ME/EPP)

320 Kg NESTLÉ / NESTLÉ S/A  R$   16,97  R$     5.430,40 

24 Neston Flocos de cereais, alimento
a base de farinha de trigo
enriquecida com ferro,
ácido fólico, amido, sais
minerais, vitaminas, sal e
aveia, vedado
hermeticamente e limpo,
validade mínima de 10

323 Kg NESTLÉ / NESTLÉ S/A  R$   18,44  R$     5.956,12 
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meses e informações
nutricionais. (COTA
ME/EPP)

25 Oleo de Soja Refinado, vegetal, livre de
gorduras trans. Isento de
impurezas, limpo.
Embalagem PET de 900ml,
contendo prazo de
validade, marca,
composição nutricional,
endereço do fabricante e
número de registro no
órgão competente,
acondicionadas em fardos
plásticos ou de papelão até
20 unidades. O prazo de
validade não deve ser
inferior a 120 dias. (COTA
ME/EPP)

924 Unid. SINHÁ / CARAMURU
ALIMENTOS S/A

 R$     7,85  R$     7.253,40 

26 Ovos Ovo de galinha, tamanho
médio a grande,
acondicionado em bandeja
apropriada com 12
unidades, prazo de
validade: mínima de 15
dias a partir da entrega.
(COTA ME/EPP) 

132 Duz. AVINE / AVINE  R$     6,98  R$        921,36 

27 Peito de Frango Resfriado ou congelado
com aspecto, cor e cheiro
próprio, sem ossos, pele e
manchas. Completa
ausência de penas,
penugem e parasitas; Deve
apresentar registro de
inspeção sanitária. (COTA
ME/EPP)

1.650 Kg SEARA / SEARA  R$     9,00  R$   14.850,00 

28 Polpa de Frutas Polpa de abacaxi 100%
natural, acondicionado em
embalagem em saco
plástico atóxico
transparente, selado,sem
conservantes, apresentar
na embalagem a
identificação de sabor, data
de validade e composição
nutricional básica, de boa
qualidade, concentrada e
de 1Kg. A manipulação e
transporte devem obedecer
às normas higiênico -
sanitárias estabelecidas
pela vigilância sanitária.
Registro no Ministério da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) ou
no Selo Estadual da
Agricultura Familiar.
(COTA ME/EPP)

330 Kg POLPA FRUTA / REGIONAL  R$     6,97  R$     2.300,10 

29 Polpa de Frutas Polpa de açaí 100%
natural, acondicionado em
embalagem em saco
plástico atóxico
transparente, selado,sem
conservantes, apresentar
na embalagem a
identificação de sabor, data
de validade e composição
nutricional básica, de boa

396 Kg POLPA FRUTA / REGIONAL  R$   13,90  R$     5.504,40 
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qualidade, concentrada e
de 1Kg. A manipulação e
transporte devem obedecer
às normas higiênico -
sanitárias estabelecidas
pela vigilância sanitária.
Registro no Ministério da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) ou
no Selo Estadual da
Agricultura Familiar.(COTA
ME/EPP)

30 Polpa de Frutas Polpa de acerola100%
natural, acondicionado em
embalagem em saco
plástico atóxico
transparente, selado,sem
conservantes, apresentar
na embalagem e a
identificação de sabor, data
de validade e composição
nutricional básica, de boa
qualidade, concentrada e
de 1Kg. A manipulação e
transporte devem obedecer
às normas higiênico -
sanitárias estabelecidas
pela vigilância sanitária.
Registro no Ministério da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) ou
no Selo Estadual da
Agricultura Familiar.
(COTA ME/EPP)

297 Kg POLPA FRUTA / REGIONAL  R$     5,98  R$     1.776,06 

31 Polpa de Frutas Polpa de caju 100%
natural, acondicionado em
embalagem em saco
plástico atóxico
transparente, selado,sem
conservantes, apresentar
na embalagem e a
identificação de sabor, data
de validade e composição
nutricional básica, de boa
qualidade, concentrada e
de 1Kg. A manipulação e
transporte devem obedecer
às normas higiênico -
sanitárias estabelecidas
pela vigilância sanitária.
Registro no Ministério da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) ou
no Selo Estadual da
Agricultura Familiar.
(COTA ME/EPP)

313 Kg POLPA FRUTA / REGIONAL  R$     5,97  R$     1.868,61 

32 Polpa de Frutas Polpa de cupuaçu 100%
natural, acondicionado em
embalagem em saco
plástico atóxico
transparente, selado,sem
conservantes, apresentar
na embalagem e a
identificação de sabor, data
de validade e composição
nutricional básica, de boa
qualidade, concentrada e
de 1Kg. A manipulação e

297 Kg POLPA FRUTA / REGIONAL  R$     8,97  R$     2.664,09 
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transporte devem obedecer
às normas higiênico -
sanitárias estabelecidas
pela vigilância sanitária.
Registro no Ministério da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) ou
no Selo Estadual da
Agricultura Familiar.
(COTA ME/EPP)

33 Polpa de Frutas Polpa de goiaba 100%
natural, acondicionado em
embalagem em saco
plástico atóxico
transparente, selado,sem
conservantes, apresentar
na embalagem e a
identificação de sabor, data
de validade e composição
nutricional básica, de boa
qualidade, concentrada e
de 1Kg. A manipulação e
transporte devem obedecer
às normas higiênico -
sanitárias estabelecidas
pela vigilância sanitária.
Registro no Ministério da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) ou
no Selo Estadual da
Agricultura Familiar.

346 Kg POLPA FRUTA / REGIONAL  R$     5,97  R$     2.065,62 

34 Polpa de Frutas Polpa de maracujá 100%
natural, acondicionado em
embalagem em saco
plástico atóxico
transparente, selado,sem
conservantes, apresentar
na embalagem e a
identificação de sabor, data
de validade e composição
nutricional básica, de boa
qualidade, concentrada e
de 1Kg. A manipulação e
transporte devem obedecer
às normas higiênico -
sanitárias estabelecidas
pela vigilância sanitária.
Registro no Ministério da
Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) ou
no Selo Estadual da
Agricultura Familiar.
(COTA ME/EPP)

33 Kg POLPA FRUTA / REGIONAL  R$   10,77  R$        355,41 

35 Risoto de Carne Embalagem de 1Kg
contendo prazo de validade
e informações nutricionais,
marca, validade mínima de
6 (seis) meses. (COTA
ME/EPP)

660 Kg PRONUTRE / PRONUTRE  R$   13,77  R$     9.088,20 

36 Risoto de Frango Embalagem de 1Kg
contendo prazo de validade
e informações nutricionais,
marca, validade mínima de
6 (seis) meses. (COTA
ME/EPP)

693 Kg PRONUTRE / PRONUTRE  R$     9,97  R$     6.909,21 

37 Sal Refinado Iodado, livre de impurezas.
Embalagem plástica de
1Kg, contendo prazo de

297 Kg BOM DE MESA / SALIBRÁS  R$     0,97  R$        288,09 
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validade, marca,
composição nutricional,
endereço do fabricante e
número de registro no
órgão competente,
acondicionadas em fardos
plásticos de 30Kg. O prazo
de validade não deve ser
inferior a 180 dias.
(COTA/ME/EPP)

38 Tapioca com
Caroço

Massa de tapioca
coloração branca, isenta de
sujidades, sem
fermentação e sabores
rançosos. Embalagem
contendo prazo de
validade, marca,
composição nutricional,
endereço do fabricante e
número de registro no
órgão competente. (COTA
ME/EPP)

165 Kg SAN REI / SAN REI  R$     4,93  R$        813,45 

39 Tempero TEMPERO: Constituído de
uma mistura de sal, alho,
cebola e condimentos, sem
pimenta. Isento de
sujidades ou matérias
estranhas Embalagem
plástica de 1kg com 10
pacotes de 100g, contendo
prazo de validade, marca,
composição nutricional,
endereço do fabricante e
número de registro. (COTA
ME/EPP)

165  Kg Marata/Marata  R$     7,97  R$     1.315,05 

40 Tomate In natura, com cor,
aspecto, cheiro e sabor
característicos. Isento de
lesões químicas ou
mecânicas, oriundas da
colheita, manuseio ou
transporte. (COTA
ME/EPP)

297 Kg IN NATURA /
REGIONAL 

 R$     6,99  R$     2.076,03 

41 Vinagre Vinagre-branco, produto
fermentado acético,
hidratado e com
conservantes, sua acidez
deve estar entre 4 e 4,5%.
Embalagem de
500ml.(COTA ME/EPP)

693 Unid. GOTA / GOTA  R$     1,19  R$        824,67 

     VALOR TOTAL  R$ 276.198,16 

     Duzentos e Setenta e Seis Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e
Dezesseis Centavos     

Central do Maranhão (MA), 16 de setembro de 2021.

Paula Marina Privado Siqueira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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