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AVISO DE INTENÇAO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018 1

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Central do Maranhão

AVISO DE INTENÇAO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021

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 Gêneros Alimentícios, a fim de atender as necessidades das diversas secretarias 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 018, Pregão Eletrônico nº 018/2021,
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  contratação se justifica diante da necessidade de atender os serviços essenciais, imprescindíveis e materiais indispensáveis à manutenção da
Administração Publica, com a finalidade de promover e garantir o fornecimento de gêneros alimentícios, que serão necessários para manter o
funcionamento dos serviços públicos administrativos e garantir um ambiente de trabalho saudável, bem como um atendimento digno aos munícipes.

   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 DESCRIÇÃO QUANT. MARCA UNIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 ACHOCOLATADO Especificação : produto em pó,
contendo Açúcar, cacau, extrato de malte, sal, leite
em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas (A,
B1, B2, B6, C, D3, e PP), estabilizante, lecitina de
soja e aromatizantes. contendo glúten, vitaminado,
obtido de matérias primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas, de parasitas, detritos animais,
cascas de semente de cacau e outros detritos
vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do
tipo, cheiro característico e sabor doce em pacotes

1.080 aptil pacote 12,68 R$ 13.694,40
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de 1kg enriquecido com vitaminas e sais minerais.
Embalagens íntegras. Não serão aceitas aquelas
que estiverem rasgadas, perfuradas ou qualquer
outro sinal de alteração do produto e embalagem.
Deverá apresentar validade mínima de 18 (seis)
meses a partir da data de entrega. Indicação da
marca do fabricante.

2 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 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

4.000 ideal pacote 3,6 R$ 14.400,00

3 ADOÇANTE FRASCO Especificação : Composição:
água, edulcorantes artificiais: sacarose e acasula-
me-k, espessante, carboximetil celulose,
conservante benzo ato de sódio e acidulante ácido
cítrico. não contem glúten, em frascos de 100ml,
com identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade.

1080 adocyl unidade 3,75 R$ 4.050,00

4 ALFACE CRESPA GRANDE Especificação : O
produto deve mostrar folhas limpas, frescas, livres
de manchas escuras ou viscosas. Além disso, as
bordas das folhas não devem ter sinais de cor
marrom ou amarelo. Peso médio 250 g o pé.

280 natural maço 2,38 R$ 666,40

5 ALHO Especificação : Alho de 1ª qualidade - Grupo
comum, roxo, tipo especial; - embalagem de
200grs, com dizeres de rotulagem em pacotes e
prazo de validade.

100 agrialho kg 27,75 R$ 2.775,00

6 ARROZ TIPO I Especificação : branco, tipo I, não
parborizado, polido, classe longo fino, de
procedência nacional e ser de safra corrente, tipo
subgrupo polido, embalagem primária plástica de 1
kg, Isento de mofo, de odores estranhos e de
substâncias nocivas livre de insetos,
microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
(Não apresentar manchas escuras, brancas,
avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor
ardido) Selecionados eletronicamente grão em
grão. A embalagem secundária deve ser fardo
termossoldado, 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

10.800 pop pacote 4,88 R$ 52.704,00

7 AVEIA Especificação : apresentação flocos, prazo
de validade 01 ano (fechado), aplicação mingau,
caixa com 200 gramas.

540 york unidade 3,06 R$ 1.652,40

8 BATATA DOCE Especificação: Tamanho médio,
nova, isenta de enfermidades, material terroso,
isenta de sujidades.

280 natural kg 6,36 R$ 1.780,80

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

280 natural kg 6,85 R$ 1.918,00
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10 BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Especificação :
embalagem plástica contendo 400 gramas, isento
de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas,
embalagens plástica prazo mínimo de validade de
06 meses, a partir da data de entrega.

4.000 estrela pacote 3,62 R$ 14.480,00

11 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. Aparência:
massa bem assada, redondo, classificação doce,
enriquecido de vitaminas, 0% gordura trans,
classificação doce, características adicionais sem
recheio, sem cobertura, não serão aceitos 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.

1.600 estrela pacote 3,75 R$ 6.000,00

12 BISCOITO TIPO SALGADO Especificação :
embalagem plástica contendo 400 gramas, isento
de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas,
embalagens plástica prazo mínimo de validade de
06 meses, a partir da data de entrega.

4.000 estrela pacote 3,36 R$ 13.440,00

13 CAFÉ TIPO TORRADO 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.

4.200 maratá pacote 4,85 R$ 20.370,00

14 CARNE BOVINA  DE  2ª  QUALIDADE  (COM
OSSO)

1.600 friboi kg 21,3 R$ 34.080,00

15 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
substâncias estranhas ao produto, que sejam
impróprias ao consumo e que alterem suas
características naturais (físicas, químicas e
organolépticas),

1.080 friboi kg 28,9 R$ 31.212,00

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

540 friboi kg 21,3 R$ 11.502,00

17 CARNE BOVINA IN NATURA TIPO LOMBO
Especificação : Cor vermelha brilhante ou púrpura,
congelada até -12ºC, com odor e sabor
característicos e percentual aceitável de no máximo
3% de gordura. Peça Inteira, do tipo coxão mole,
coxão duro, alcatra, contrafilé ou patinho. Em
pacotes de 1 kg, devidamente selada, com
especificação de peso, validade, produto e
marca/procedência, Características adicionais limpa
e resfriada.

540 friboi kg 24,32 R$ 13.132,80

18 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
organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico atóxico

540 friboi kg 24,32 R$ 13.132,80
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transparente, isenta de sujidades e ou ação de
microorganismos. Em pacotes de 1 kg,
devidamente selada, com especificação de peso,
validade, produto e marca/procedência.

19 CARNE BOVINA MOIDA Especificação : Carne
bovina moída de primeira qualidade.

1.080 friboi kg 10,8 R$ 11.664,00

20 CARNE BOVINA TIPO ALCATRA EM BIFE:
Especificação : Fresca e resfriada; com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios; acondicionado em
saco de polietileno transparente, atômico,
resistente; hermeticamente fechado, pesando entre
07 a 08 Kg; suas condições deverão estar de
acordo com a NTA 3 (Decreto 12486/78) e (Decreto
M.A. 2244/97)

540 friboi kg 28,9 R$ 15.606,00

21 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.

260 natural kg 5,87 R$ 1.526,20

22 CEBOLA ROXA 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.

260 natural kg 7,76 R$ 2.017,60

23 CHÁ Especificação : livre de parasitas, mofo e de
qualquer substâncias nocivas, odores estranhos,
prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da
data de entrega. Caixa com 15 gramas, contendo
15 saquinhos cada caixa.

1660 natural caixa 2,86 R$ 4.747,60

24 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.

540 natural maço 2,45 R$ 1.323,00

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

108 coringa pacote 1,35 R$ 145,80

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

160 coringa unidade 1,42 R$ 227,20

27 COXA  E  SOBRE-COXA  DE  FRANGO
Especificação: (CORTES CONGELADOS E NÃO
TEMPERADOS, ACONDICIONADOS EM
EMBALAGEM PLÁSTICA). SENDO TOLERADA A
VARIAÇÃO DE ATÉ 8% NO PESO LIQUIDO DO
PRODUTO DESCONGELADO EM RELAÇÃO AO
PESO CONGELADO.

1080 friato kg 12 R$ 12.960,00

28 MISTURA PARA MINGAU TIPO CREMOGEMA
Especificação : Amido de milho, para o preparo de
mingau sabores baunilha, chocolate e morango,

320 maisena unidade 4,5 R$ 1.440,00
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açúcar, vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio,
fósforo e ferro) condicionado em embalagem de
papel resistente de 200 gramas.

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

1600 quero unidade 2,45 R$ 3.920,00

30 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, 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.

540 coringa pacote 3,25 R$ 1.755,00

31 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 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.

540 raiz do pará kg 3,8 R$ 2.052,00

32 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
levemente torrada, pacote com 500 gramas. A
embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, informações
nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto.

1080 coringa pacote 2,97 R$ 3.207,60

33 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 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.

540 finna pacote 2,9 R$ 1.566,00

34 FEIJÃO CARIOQUINHA Especificação : Feijão do
tipo carioquinha, novo, tipo1, constituído de grão da
mesma coloração, admitindo-se no Máximo 5% de
mistura de outras classes e até 10% de mistura de
variedade da classe cores, isento de matéria
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos,
brotados, chocos, imaturos, mofados; embalagem
primaria saco de polietileno atóxico e resistente,
com peso de 1kg cada. Validade mínima de 06

1.600 natural kg 6,4 R$ 10.240,00
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meses a contar da data da entrega do produto.*
AMOSTRA: 1 pacote de 1kg.

35 FEIJÃO PRETO Especificação : Feijão do tipo
preto, novo, tipo1, constituído de grão da mesma
coloração, admitindo-se no Maximo 5% de mistura
de outras classes e até 10% de mistura de
variedade da classe cores, isento de matéria
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos,
brotados, chocos, imaturos, mofados; embalagem
primaria saco de polietileno atóxico e resistente,
com peso de 1kg cada. Validade mínima de 06
meses a contar da data da entrega do produto.*
AMOSTRA: 1 pacote de 1kg.

1080 natural kg 7,4 R$ 7.992,00

36 FEIJÃO TIPO 1 VERDE 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.

1.080 natural pacote 5,65 R$ 6.102,00

37 FÍGADO EM  BIFE  DE  BOA  QUALIDADE 540 friboi kg 17,42 R$ 9.406,80

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

1.080 nobre kg 13,6 R$ 14.688,00

39 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.

540 natural unidade 6 R$ 3.240,00

40 FRUTA IN NATURA TIPO BANANA Especificação :
espécie prata, aplicação alimentar, que não esteja
verde, nem totalmente madura, deverá estar
sempre presas a penca, sem manchas,

540 natural kg 9,75 R$ 5.265,00
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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.

41 FRUTA IN NATURA TIPO LARANJA Especificação
:  com grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, apresentar grau máximo de
maturação tal que lhes permita suportar a
manipulação, transporte e conservação em
condições adequadas para o consumo, estar livre
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar
danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência, a polpa e o
pedúnculo quando houver, deverão se apresentar
intactos e firmes. Não serão permitidos manchas ou
defeitos na casca.

800 natural unidade 0,76 R$ 608,00

42 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.

540 natural kg 10,87 R$ 5.869,80

43 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.

540 natural kg 4 R$ 2.160,00

44 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.

540 natural kg 4,27 R$ 2.305,80

45 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.

540 natural kg 4,7 R$ 2.538,00

46 GELATINA Especificação: Gelatina em pó, caixinha
com 30g cada, em sabores variados. Prazo de
validade mínimo de 6 meses contar da data da
entrega do produto.

260 york unidade 4,45 R$ 1.157,00

47 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

540 natural kg 3,65 R$ 1.971,00
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produtos estragadas, murchas, com brotos, ou que
não se enquadrem no processo seletivo de padrão
de qualidade.

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

540 natural kg 3,65 R$ 1.971,00

49 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.

540 natural kg 6,7 R$ 3.618,00

50 LEGUME IN NATURA TIPO CHUCHU
Especificação : Espécie comum, características
adicionais extra, lavado, inteiro, não amassado,
tamanho grande, de primeira qualidade, tamanho e
coloração uniformes, livre de enfermidades,
materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. Não serão
aceitos produtos estragadas, murchas, com brotos,
ou que não se enquadrem no processo seletivo de
padrão de qualidade.

260 natural kg 7,6 R$ 1.976,00

51 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.

260 natural kg 6,85 R$ 1.781,00

52 LEITE DESNATADO - EMBALAGEM 1L
Especificação : Leite de vaca, sem adulterações,
desnatado, com no máximo 0,5 % de gordura,
líquido, cor branca, odor e sabor característicos,
acondicionado em embalagem longa vida UHT/
UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada de
1 litro, validade até 4 meses. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.

800 piracanjuba litro 2,96 R$ 2.368,00

53 LEITE EM PÓ INTEGRAL Especificação : integral,
desidratado, de boa qualidade, enriquecido com
ferro, zinco e vitaminas A, B, C e D. pacote com
200 gramas, inviolada, livre de insetos, larvas,
microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório a apresentação do Registro do produto
cotado emitido pelo Serviço de Inspeção Estadual -
SIE do Ministério da Agricultura ou emitido pela
Secretaria de Agricultura do Estado onde se
localiza a sede ou o domicílio da licitante, além do
Alvará Sanitário do Fabricante. Obrigatório conter a
data de fabricação e validade expressas na
embalagem, bem como o número do lote. Validade
mínima de 12 meses. Indicação da marca do

2.880 piracanjuba unidade 6 R$ 17.280,00
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fabricante.

54 LEITE INTEGRAL LIQUIDO - EMBALAGEM 1L
Especificação: Leite de vaca, sem adulterações,
integral, com mínimo de 3% de gordura ou teor
original, líquido, cor branca, odor e sabor
característicos, acondicionado em embalagem
longa vida UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em
caixa cartonada, de 1 litro, validade até 4 meses. A
embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção.

1.080 piracanjuba litro 5,25 R$ 5.670,00

55 LINGÜIÇA 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.

540 frimesa kg 13,68 R$ 7.387,20

56 MACARRAO ESPAGUETE Especificação :  A base
de farinha, com ovos, embalagem contendo 500 g,
com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido.

540 imperador pacote 2,67 R$ 1.441,80

57 MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO
PARAFUSO 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 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.

540 richester pacote 2,75 R$ 1.485,00

58 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 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.

540 richester pacote 4,95 R$ 2.673,00

59 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.

540 natural kg 3,46 R$ 1.868,40

60 AMIDO DE MILHO Especificação : amido de milho,
em que deve conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade de produto. Aplicação mingau, caixa
com 500 gramas.

260 kimimo unidade 4,95 R$ 1.287,00

61 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

2060 delicia unidade 3,12 R$ 6.427,20
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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

62 MAXIXE IN NATURA, Especificação: De primeira,
apresentando tamanho, cor e com formação
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem
danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e
transporte, acondicionada em saco plástico e
caixas próprias.

260 natural kg 6,7 R$ 1.742,00

63 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.

200 quero lata 2,45 R$ 490,00

64 MILHO TIPO GRÃO Especificação : branco tipo 1,
contendo 80% de grãos inteiros, preparados com
matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias
terrosas, parasitos e de detritos animais ou vegetais
com no máximo de 15% de umidade aplicação
mungunzá (canjica), pacote com 500 gramas.
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.

140 quero pacote 2,6 R$ 364,00

65 MORTADELA Especificação: constituída da mistura
de carnes bovina, misturadas e trituradas,
defumada; composta de condimentos e outras
substancias alimentares; apresentando no 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

540 frimesa kg 5,32 R$ 2.872,80

66 ÓLEO 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.

260 soya unidade 4,4 R$ 1.144,00

67 OVOS BRANCOS 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

540 qualitá cartela 14,36 R$ 7.754,40
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produto deverá apresentar validade mínima de 20
dias no momento da entrega. Cartela com 30
unidades.

68 PÃO DE FORMA, Especificação: tradicional,
fatiado, embalado. Contendo no corpo da
embalagem especificação dos ingredientes,
informações do fabricante e data de vencimento.
Não devem apresentar cor esverdeada com pontos
brancos e cinza (mofo); não devem estar com
cheiro de mofo; não devem estar com perfurações
(carunchos e outros insetos); as fatias devem estar
inteiras e firmes. Embalagem 500g.

540 da casa pacote 4,22 R$ 2.278,80

69 PÃO FRANCÊS INTEGRAL Especificação: Pão
francês de 50g, de boa qualidade com miolo branco
e casca de cor dourada brilhante e homogênea.
Serão rejeitados pães mal assados, queimados,
amassados, achatados e “embatumados aspecto
massa pesada" e de características organolépticas
anormais.

1.600 natural kg 10,95 R$ 17.520,00

70 PEITO DE FRANGO, Especificação: Filé de Peito
de Frango, sem pele, sem osso, congelado à
-18º.C, sem sinais de descongelamento (cristais de
gelo, ou presença de umidade) acondicionados em
saco plástico de polietileno, transparente, atóxico,
pesando até 3 Kg acondicionados em caixas de
papelão lacradas totalizando até 20 Kg. Validade
Não inferior a 8 meses, a partir da data de entrega.

540 dudico kg 14,9 R$ 8.046,00

71 PEIXE Especificação: congelado, limpo,
compactado, com cor, cheiro e sabor próprios, sem
manchas esverdeadas e parasitas, acondicionado
em saco próprio, transparente atóxico,
hermeticamente fechado (peixe da água doce).

540 natural kg 13,15 R$ 7.101,00

72 PEIXE EM CONSERVA TIPO PEIXE SARDINHA
Especificação : inteira sem cabeça, ingredientes
molho tomate/água/óleo comestível e sal, prazo de
validade de 24 meses a contar da data de entrega.
Lata com 130 gramas.

540 robson unidade 4,35 R$ 2.349,00

73 PEPINO Especificação : No ponto de maturação,
sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, livres de
resíduos de fertilizantes.

540 natural kg 3,2 R$ 1.728,00

74 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.

2940 brasfrut kg 10,5 R$ 30.870,00

75 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.

2940 brasfrut kg 10,4 R$ 30.576,00

76 POLPA DE FRUTA NATURAL - MARACUJÁ
Especificação : Concentrado, sem adição de açúcar
e sem conservante, sabor de maracujá pacote de
01 kg

260 brasfrut kg 14,55 R$ 3.783,00

77 POLPA DE GOIABA Especificação : polpa de fruta
congelada de primeira qualidade, embalagem de 1

2940 brasfrut kg 9,6 R$ 28.224,00
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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.

78 QUIABO. Especificação : Produto de boa qualidade
e sem defeitos grosseiros, verde escuro a médio,
de colheita recente, embalado em sacos plásticos
limpos e transparentes.

120 natural kg 5,8 R$ 696,00

79 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%.

1080 lebre unidade 1 R$ 1.080,00

80 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 media 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.

540 frimesa kg 9,97 R$ 5.383,80

81 SUCO 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 1 quilo.

540 frisco pacote 4,35 R$ 2.349,00

82 TEMPERO APRESENTAÇÃO TABLETE
Especificação : aplicação uso culinário, sabor
carne, galinha, legumes, caixa com 12 Tabletes,
114 gramas cada tablete.

260 sazon caixa 2,52 R$ 655,20

83 UVA Especificação : Fruta de boa qualidade, sem
defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos
passados) sem manchas ou deformação.

260 natural kg 13,9 R$ 3.614,00

84 VERDURA 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 enquadrem no processo seletivo de padrão
de qualidade os mesmos.

1080 natural kg 6,32 R$ 6.825,60

85 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
estragadas, murchas, com brotos, ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade.

270 natural kg 5,05 R$ 1.363,50
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86 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.

220 figueira unidade 2,6 R$ 572,00

87 ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS,
ACONDICIONADA EM COPOS DE 200ML, CAIXA
COM 48 UND Especificação: com tampa
aluminizada, embalagem prática para consumo
imediato, com certificados de autorizações dos
órgãos competentes e com validade para 12 (doze)
meses.

2260 crystal caixa 31,69 R$ 71.619,40

88 ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA
EM GALÃO DE  20L (Troca)

4540 Ilha bela galão 7,53 R$ 34.186,20

VALOR TOTAL R$ 721.113,30

Central do Maranhão (MA), 26 de agosto de 2021.

Paula Marina Privado Siqueira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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