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MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA
íK

LICITANGT^

PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2021

LICITAÇÕES ON-UNE

PROCESSO LICITATORIO 0305001/2021

^2021

m.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Homoiogador, HOMOLOGA nos lermos do inciso VI do Ari. 13 do Decreto n°
10.024/2019, 0 resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: Regislm de preços para eventual e futura de contratação de empresa para fornecimento de
produtos alimenticios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender a demanda das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.
Fornecedor; HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ■ 36.306.615/0001-98

Item
1

Quant.

Un

Descrição

5.750,00

KG

Achocülatado em pò, solúvel, preparado
com Ingredionlos sãos o limpos, sem
farinha em sua formulação, com sabor, cor
e odor carncteristicos. acondicionados em
embalagens do poliolJcno atóxico ou
eirbalugerii
de
aluniinizada,
com
irientificapão nn embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nulricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e de
validade. Isento de sujidades, parasitas e
larvas. Validado minima de OS (seis)
meses a contar da data de entroga.

Marca

Modelo

3

Achocülalado em

CORAÇÕES

pó: solúvel,
preparado com
ingredientes sãos
c limpos, sem
farinha em sua

Unitário

Total

Econ.

Economia

Adjudicado

Adjudicado

Orçado Total Orçado

%

RS

RS 3,00

RS 17-250,00

R$ 5,21

RS 29.957,50

42,42

R$ 2.21

RS 2,24

RS 4.300,80

RS 4.10

RS 7.872,00

45,37

RS 1,86

Subtotal Orçado: RS
ca-1 Tny oo

41,31%

Unitário

formiiação, com
sabor, cor e odor
caraderisticos,
acondicionados
em embalagens
de poüelileno
alóiíicoou
embalagem de
aluminizada, com
identificação na
embalagem
(rótulo) dos
ingredientes,
valor nutricional,
peso, fomccodor,
data de
fabricação e de
validade. Isento
de sujidades,
parasitas e
larvas. Validade
mínima de 06
(seis) meses a
contar da data de
entrega.

2

1,920.00

UND

Adoçante dietótico liquido aspartame.
Embalagem; frasco, contendo lOOml, com
a identificação do produto, marca do
íabneante. data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 01 (um) ano, peso
líquido e número de registro no órgão
competente,
devidamente
rotulada
conforme Ingifilação vigente, observadas
as normas técnicas partlnenles á
legislação sanilãha de alimentos.

ZERO CAL

Adoçante
dletéticoliquido
asparfame.
Embalagem;
frasco, contendo
1D0ml, com a
identificação do
produto, marca
do fabricante,
data de
fabricação, prazo
ü9 validade
mínimo de 01
(um)ano, peso
liquido e número
de registro no
órgão
competente,
devidamente
rotulada
conforme
legislação
vigente,
obsen/adas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária de
alimentos.

Subtotal Adjudicado RS 317.931,55
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Item
3

Quant.
1.500.00

Un
PCT

Descrição
Amido de milho com aparência de po fino.
homogêneo, na cor branca, de fácil
escoamento, não devendo estar melado
ou empedrado; sem açúcar; fabricada a
partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de
matérias terrosas, dc
sujidades, parasitas, larvas e deintos
animais ou vegetais; odor e sabor
própnos, com a Identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade mínimo de 01 (um)ano,
peso liquido e número de registro no
órgão competente, devidamente rotulada
conformo legislação vigente, observadas
as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos.

Marca

Modelo

MAIZENA

Amido do miho

uniiano

oiai

Adjudicado

Adjudicado

RS 2,50

R$ 3.750,00

com aparência
dc pô fino.
homogêneo, na
cor branca, de
fácil escoamento,
nâo devendo
estar melado ou

econ.

economia

Orçado Total Orçado

%

R$

RS 12.255,00

69,40

R$ 5.67

RS 48.375,00

44,19

R$ 2.85

Subtotal Orçado: RS
Tri7 OO

41,31%

umtario

R$ 8,17

A

IIIC

h.

Pfoc.!

T

/2021

empedrado; sem
açúcar: fabricada
a partir de
matérias primas
sãs e limpas,
isentas de
matérias
terrosas, de
sujidades,
parasitas,larvas
R detritos animais
ou vegetais; odor
e sabor próprios,
com a
identificação do
produto, marca
do fabricante,
data de
fabricação, prazo
dc vdidade
minimode 01
(um)ano. peso
liquido e número
de registro no
órgão
competente,
devidamente
rotulada
conforme
legislação
vigente,
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária do
alimenlos.

4

7.500,00

KG

Arroz agulhinha branco: apresentação tipo
1 beneficiado, polido e da safra correnie;
em bom estado de conservação: grãos
inteiros mínimo de 90%; isento de
fermentação, mofo, odores estranhos e de
substâncias nocivas à saúde: ausência de
sujidades, insetos, parasitas e larvas,
embalagem; saco plásiico alóxico,
contendo 01 kg, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso
liquido c número de registro no órgão
competente,
devidamente
rotulado
confomie legislação vigente, oh.servadas
as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de Pimentos.

ITALIANINHO

Arroz agulhinha
branco;

RS 3,60

RS 27.000.00

R$ 6.45

apresentação
tipo 1
beneficiado,
pnlido e da safra
correnie; em bom
estado de
conservação:
grãos inteiros
mínimo de 90%;
isento dc
fermentação,
mofo, odores
estranhos e de
substâncias
nocivas à saúde:
ausência de
sujidades,
insetos, parasitas
e larvas;
embalagem
saco plástico
alóxico. contendo
01 kg, com a
identificação do
produto, marca
do fabricante,
data de
fabricação, prazo
dc validade, peso
liquido e número
de registro no
órgão
competente,
devidamente
rotJado
conforme
legislação
vigente,
observadas as
normas técnicas
pertinentes ã
legislação
sanitária de
alimentos.

Subtotal Adjudicado R$ 317.931,55

R$
’>'>●> nts n

JJTÍ'
'i'

Item
5

Quant.
1.006,00

Un
UND

Descrição
Aveia em flocos, sem adição de açúcar.
Cereal Integra, sem adição de sodio,
isenta de rmfo. livre do parasitas c
substâncias nocivas, acondicionada em

Marca

Modelo

ANDORINHA

Aveia em Kocos:
sem adição de
açúcar. Cereal
Integral, sem
adição de sódio,
isenta de mofo,
livre de parasitas
e substâncias
nocivas,
acondicionada
em embalagens
de tkg, atóxica.
resistente e
hcrmeticamonte
vedada. Prazo de
validade tO
meses a contar a

embalagens de Ikg. atóxica, resistente e
hcrmeticamente
vedada. Prazo dc
validade 10 meses a contar a partir da
data de entrega.

uniiano

toiai

Adjudicado

Adjudicado

RS 4,00

RS 4.024.00

econ.

tconomia

%

R$

RS 7.414,22

45,73

R$ 3.37

RS 19.747,00

29,76

R$ 1.20

uniiario
Orçado Total Orçado
RS 7.37

Rub.

partir da data de
entrega.
6

4.900,00

PCT

Biscoito doce Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fòllco,
açúcar, gordura vegetal, amido de linho,
soro de leite em pó, sal, aromalizante,
ostabilizante lecitina dc soja, fcrmcnlos
químicos. O biscoito deverá ser fabneado
a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de
matérias terrosas, dc
sujidades, parasitas, ian/as, detntos
animais ou vegetais e em perfeito estado
de
conservação. Serão
rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organoléplicos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e
nem
se
apresentar
quebradiço.
Embalagem: pacote impiermcávcl lacrado,
contendo 400g (3x1), com a identificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabneação. prazo de validade, peso
líquido e número de registro no órgão
competente Saúde, devidamente rotulado
conforme legislação vigente; observadas
as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária dc alimentos.

ESTRELA

Biscoito doce

R$2,83

RS 13.867.00

R$4,03

Irtgredientes:
fannha de trigo
enriquecida com
ferro e ácido
fólico, açúcar,
gordura vegetal,
amido de linho,
soro de leite em
pó, sal,
aromalizante,
estabilizante
lecitina de soja,
íermentos
químicos. O
biscoito deverá
ser fabricado a
partir de matérias
prin^s sãs c
limpas, isentas
de matérias
terrosas, de
sujidades,
parasitas. Ian/as.
detritos animais
ou vegetais e em
perfeito estado
de conservação.
Serão rejeitados
biscoitos mal
cozidos,
queimados e de
caracteres
organolépticos
anormais, não
podendo
apresentar
excesso dc
dureza e nem se
apresentar
quebradiço.
Embalagem:
pacote
impermeável
lacrado,
contendo 400g
(3x1), com a
Identificação do
produto, marca
do fabricante,
data de
fabricação, prazo
de validade, peso
líquido e número
de registro no
órgão
competente
Saúde,
devidamente
rotulado
conforme
legislação
vigente;
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária de
alimentos.

Subtotal Adjudicado R$ 317.931,55

Subtotal Orçado: R$ 41,31%
7n"7 00

I

Item
7

Quant.
6.550,00

Un
PCX

Descrição
Biscoito salgado tipo Cream Cracker:
salgado Ingredientes: farinha de trigo
enriqucdda com ferro e ãddo fólico.
gordura vegelal, açúcar, sal refinado,
extraio de malte, amido de milho,
regulador de acidez bicarbonato de sódio,
soro de leite em pó fermento biológico,
estabilizante
lecitina
de
soja
e
aromatizante. O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas, de
sujidades, parasitas, larvas, detritos
animais ou vegetais e em perfeito estado
de conservação. Serão
rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos ariormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e
nem
se
apresentar
quebradiço.
Embalagem plástica com dupla proteção:
pacote impermeável lacrado, contendo
400g (3x1), com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso
líquido e número de registro no órgão
competente Saúde, devidamente rotulado
conforme legislação vigente: observadas
as normas técnicas pertinentes á
legislação sanitária dc alimentos.

Marca

Modelo

ESTRELA

Biscoito salgado
tipo Cream
Cracker; salgado
Ingredientes:
farinha de trigo
enriquecida com
lerro e ácido

uniiano

loxai

Adjudicado

Adjudicado

R$ 3,10

RS 20.305.00

econ.

economia

Orçado Total Orçado

%

R%

R$ 30.981.50

34.46

R$1.63

umiario

R$4.73

fólico, gordura
vegetal, acúcar,
sal refinado,
extrato de malte,
amido de milho,
regulador de
acidez
bicarbonalo de
sódio, soro de
Icítc em pó
fermento
biológico,
eslabilizanie
lecitina de soja e
aromatizante. O
biscoito deverá
ser fabricado a
partir de matérias
pnmas sãs e
limpas, isentas
de matérias
terrosas, de
sujidades,
parasitas, larvas,
detritos animais
ou vegetais e em
perfeito estado
de conservação
Serão rejeitados
biscoitos mal
cozidos,
queimados e de
caracteres
organolépticos
anormais, não
podendo
apresentar
excesso de
dureza e nem se
apresentar
quebradiço.
Embalagem
plàsbca com
dupla proteção:
pacote
impermeável
lacrado,
contendo 400g
(3x1), com a
Identificação do
produto, marca
do fabricante,
data de
fabricação, prazo
de validade, peso
liquido e número
de registra no
órgão
competente
Saúde,
devidamente
rotulado
conforme
legislação
vigente;
observadas as
normas técnicas
pertinentes ã
legislação
sanitária de
alimenlos.

Subtotai Adjudicado R$ 317.931,55

Subtotal Orçado: R$ 41,31%
ym 00

Item
13

Quant.
1.800,00

Un
UND

Descrição

Marca

Extrato de Tomate, produto industnalizado
apresentação simples concentração de
polpa de tomate por processo tecnológico,
preparado
com
frutos
maduros
selecionados sem pele, sem sementes. É
tolerado 1% do açúcar, c 5% dc doreto de
sód)0. O produto deve ser isenio de
fermentação e não indicar processamento
defeituoso.
Embalagem
de
190g,
contendo identifcação do produto, marca
do fabricante, prazo de fabricação e
validade

OUERO

uniiano

oiai

Modelo

Adjudicado

Adjudicado

Extrato üe

RS 1,30

RS 2.340.00

uniiano
Orçado Total Orçado

econ.

economia

%

R$

R$ 3,25

RS 5.850,00

60,00

R$ 1.95

R$ 5,48

R$ 2.466,00

43.43

R$ 2.38

Subtotal Orçado: R$

41,31%

Tomate, produto
industrializado
apresentação
simples
concentração de
polpa de tomate
por processo
tecnológico,
preparado com
frutos maduros
selecionados
sem pele.sem
sementes. É
tolerado 1% de

Proc
PU

açúcar, e 5% de
doreto de sódio.
O produto deve
ser isento de
fermentação e
iiãu indicar
processamento
defeituoso.
Embalagem de
19O9. contendo
identificação do
produto, marca
do fabricante,
prazo de
fabricação e
validade
450.00

KG

Farinha de mandioca cor branca, grupo
seca, subgrupo Tina, tipo I, da safra
corrente; em bom estado de conservação;
isenta de fermentação, mofo, odores
estranhos e de substãiKias nocivas á
saúde; isenta do radirãl cianeto; ausência
de sujidades, u>sctos, parasitas c larvas.
Embaiagem; saco plástico atóxico de 01
(um) Kg, com a identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade mininx) de 01 (um)ano.
peso liquido c número do registro no
Orgão competente, devidamente rotulada
conforme legislação vigente, observadas
as normas tócnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos.

KICALDO

Farinha de
mandioca cor

R$ 3,10

R$ 1.395.00

branca, grupo
seca. subgrupo
fina. tipo I. da
safra corrente;
cm bom estado
de conservação;
isenta de
fermentação,
mofo, odores
estranhos e de
substâncias
nocivas á saúde;
isenta do radicai
cianeto; ausência
de sujidades,
insetos, parasitas
e larvas.
Embalagem;
saco plástico
atóxico de 01
(um)Kg, com a
identificação do
produto, marca
do fabricante,
data de
fabricação, prazo
de validade
mínimo de 01
(um)ano, peso
líquido e número
de registro no
órgão
competente,
devidamente
rotulada
conforme
legislação
vigente,
observadas as
normas técnicas
perlinentes à
legislação
sanitária de
alimenlos.

Subtotal Adjudicado R$ 317.931,55

CAI 7rt7 07

R$
77C 77

t

í

Item

Quant.

Un

15

570.00

KG

Descrição
Farinha naturá de ntandioca cor amarela,
grupo d'água. subgrupo grossa, tipo I. da
safra corronio: cm bom estado de
conservação: isenta de fermentação,
mofo, odores estranhos e de substâncias
nocivas á saúde: Isonta do radical cianeto;
ausência de sujidades, insetos, parasitas
e larvas. Embalagem; saco plástico
atóxico de 01 (um)Kg, com a identificação
do produto, marca do fabneante, data de
fabricação, prazo de validade mínimo de
01 (um) ano. peso líquido e número de
registro
no
órgão
competente,
devidamente rotulada conforme legislação
vigente, obsen/adas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.

Marca

Modelo

KICALDO

Farinha natural
de mandioca cor
amarela, grupo
d'água. subgrupo
grossa, tipo I, da
safra corrente;
em bom estado
de conservação:
isenta de
fermentação,
mofo, odores
estranhos e de
substâncias
nocivas à saúde;
isenta do radical
cianeto: ausência
de sujidades,
insetos, parasitas
e larvas.

uniiano

loxai

Adjudicado

Adjudicado

RS 3,80

RS 2.166.00

uniiario

econ.

economia

%

R%

39,59

R$ 2.49

Orçado Total Orçado
R$ 6.29

Proc

RS 3.686,30

^202^

52

Embalagem:
saco plástico
atOxico de 01
(um)Kg, com a
identilicação do
produto, marca
do fabricante,
data de
fabricação, praro
de validade
mínimo de 01
(um)ano, peso
liquido e número
de registro no
órgão
competente,
devidamente
rotulada
conforme
legislação
vigente,
observadas ns
normas técnicas
pertinentes ã
legislação
sanitária de
pimentos.

Subtotal Adjudicado R$ 317.931,55

Subtotal Orçado: RS
707 07

41,31%

i:

Item

Quant.

Un

Descrição

Marca

Modelo

17

600,00

KG

Feijão apresentação carioquinha tipo 1 da
safra corrente; em bom estado de

IDEAL

Feijão
apresentação
carioquinha tipo
1 da safra
corrente; em bom
estado do
conservação;
grãos Inteiros
miniino de 95%;
na cor
característica à
variedade

conservação; grãos Inteiros mínimo do
65%; na cor característica ã variedade
correspondente, de tamanho e formato
naturais, maduros, limpos c secos: isenta
de fermentação, mofo. odores estranhos e
de substâncias nocivas ã saúde; ausência
de sujidades, insetos, parasitas e larvas:
embalagem: saco plástico atóxico de 1 kg,
com a identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínima, peso líquido e número
dc registro no órgão competente,
devidamente rotulado conforme legislação
vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de
alimenios.

uniiano

loiai

Adjudicado

Adjudicado

R$6,00

RS 4.800,00

uniiano

econ.

bconomia

%

R5

16.06

R$ 1,15

Orçado Total Orçado
R$ 7.15

RS 5.720,00

ITICUEU-Mj

Proc
Fls,

/2021

5

m.

correspondente,
dc tamanho e
formato naturais,
maduros,limpos
c socos; isento
de fermentação,
mofo, odores
estranhos e de
substâncias
nocivas à saúde:
ausãncla de
sujidades,
insetos, parasitas
e larvas;
embalagemsaco plástico
atóxico de 1 Kg.
com a
Identificação do
produto, marca
do fabricante,
dala de
fabricação, prazo
do validade
mínima, peso
liquido e número
de registro no
órgão
oDmpetente,
devidamente
rotuladu
conformo
legislação
vigente,
observadas as
normas técnicas
pertinentes ã
legl^açâo
sanitária de
alimentos.

Subtotal Adjudicado RS 317.931,55

Subtotal Orçado: RS
KAA 707 00

41,31%

í
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Item

Quant.

Un

Descrição

Marca

Modelo

18

800,00

KG

Feijão apresentação preto tipo 1 da safra
corrente, em bom estado de conservação;
grãos inteiros mínimo de 95%: na cor
característica à variedade correspondente,
de tamanho e formato naturais, maduros,
limpos e secos; isento de fermentação,
mofo, odores estranhos e de suDstãnoas
nocivas á saúde; ausência de sujidades,
insetos, parasitas e larvas; embalagem:
saco plástica atóxico de 1 kg, com a
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabncaçâo, prazo de
validade mínima, peso líquida e número
dc registro no órgão compotonto,
devidamente rotulado conforme legislação
vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.

lOEAL

Feijão
apresentação
preto tipo 1 da
safra corrente;
em bom estado
do conservação;
grãos inteiros
minimo de 95%;
na cor
característica à
variedade

uniiano

loiai

Adjudicado

Adjudicado

R$ 5,70

RS 4-560,00

unnario
Orçado Total Orçado
RS 6.51

RS 6.808,00

bcon.

economia

%

R$

33,02

RS 2.B1

2021

Proc
FIS.
RuD.

correspondente,
de tamanho e
formato naturais,
maduros,limpos
e secos; isento
dc fermentação,
mofo, odores
estranhos e rle
substâncias
nocivas a saúde;
ausência de
sujidades,
insetos, parasitas
c larvas;
embalagem;
saco plástico
atóxico dc 1 kg,
com a
Identificação do
produto, marca
do fabricante,
data de
fabricação, prazo
de validade
mínima, peso
liquido e número
de registro no
órgão
competente,
devidamente
rotidado
conforme
logislação
vigente,
observadas as
normas técnicas
pertinentes á
legislação
sanitária de
alimentos.

Subtotal Adjudicado R$ 317.931,55

Subtotal Orçado: R$ 41,31%
C;M 707 07

R$
777 77R 77

>

Item
19

Quant.
2.320.00

Un
UND

Descrição
Leite em pó desnatado obtido por
desidratação do leite de vaca integral e
apto para alimentação humana mediante
processos tecnologicamente adequado.
Teor nutricional mínimo para porção de
20g dc 6,7% do proteína o máximo dc 87
mg de sódio, sem gordura Irans.
enriquecido com cálcio e vitaminas A e D.
Aparência de pó fino, homogêneo, na cor
própna. de fácil escoamento, não devendo
estar melado ou empedrado: odore sabor
agradável, não rançoso, semelhante ao
leite fluído, ausência de conservadores,
sujidades, parasitas, larvas o detritos
animais ou vegetais. Embalagem: laia.
conterido 300g, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade mínimo de
01 (um) ano, peso líquido e número de
no
registro
órgão
competente.
devidamente rotulado coirfortiie legislação
vigente. Deverão ser observadas as
especificações gerais do Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade de
Leite cm pó, fixado pela Portaria n“ 369,
de 04/09/97, MÀ e demais normas
técnicas pertinentes á legislação sanitária
dc alimentos.

Marca
ITAWBÉ

Modelo
Leite em pO
desnatado obtido

uniiano

lotai

Adjudicado

Adjudicado

RS 8.80

RS 20.416.00

por desidratação
do ieite de vaca
integrai e apto
para alimentação
humana
mediante
processos
tecnologicamente
adequado. Teor
nutricional
minimo para
porção de 20g de
6,7% de proteína
e máximo de 87

econ.

unitano
Orçado Total Orçado
RS 12.71

RS 29.487,20

Proc
Fis.
Rut).

R$

30,76

R$ 3.91

/2021

mg de sódb,
sem gordura
trans.
ennquecido com
cálcio e
vitaminas A e D.
Aparência de p6
fino, homogêneo,
na cor própria, de
(ãcil escoamento,
não devendo
estar melado ou
empedrado; odor
e sabor:
agrsdavel, não
rançoso,
semelhante ao
leite fluido;
ausência de
conservadores,
sujidades,
parasitas,larvas
e detritos animais
ou vegetais.
Embalagem: lata.
contendo 300g,
com a
identificação do
produto, marca
do fabricante,
data de
fabricação, prazo
de validade
minimo de 01
(um)ano, peso
liquido e número
de registro no
órgão
competente,
devidamente
rotulado
conforme
legislação
vigente. Deverão
ser observadas
as
especificações
gerais do
Regulamento
Técnico de
Identidade e
Qualidade de
Leite em pó,
fixado pela
Portaria n° 369,
de 04/09/97. MÁ
e demais normas
técnicas
pertinentes á
legislação
sanitária dc
alimentos.

Subtotal Adjudicado R$ 317.931,55

Subtotal Orçado; R$
CAt rn-7 oo

economia

%

41,31%

t

Item
20

Quant.
S.060,00

Un
UNO

Descrição

Marca

Modelo

Leite em pC integral, com 250g. obtido por
desidratação do ieite de vaca integral e
apto para a alimentação humana.
Enriquecido com cáicio. lerro e vitaminas.
ser
observadas
as
Deverão

ITAWBÉ

Leite em pó
integral, com
250g. obtido por
desidratação do
leite de vaca

especificações gerais do Regulamento
Técnica de Identidade e Qualidade do

uniiano

loiai

ccon.

economia

Adjudicado

Adjudicado

Orçado Total Orçado

%

R$

RS 3,90

RS 31.434.00

RS 7,82

RS 63.029,20

50,13

RS 3.92

uaiTicu£yí.MA
Fls

integral c apto
para a
alimentação
humar\a.

Leite em pó. fixado pela Portaria n" 369,
de
04/09/97,
MÁ.
Embalagem
aluminizada. Prazo de validade mínimo de

urmario

Enriquecido com
cálcio, ferro a
vitaminas.
Deverão ser
observadas as

01 (um)ano.

especificações
gerais do
Regulamento
Técnico de
Identidade e
Qualidade do
Leite em pó,
fixado pela
Portaria n‘ 369,
de 04/09/97, MA
Embalagem
aluminizada.
Prazo de
validade mfnimo
de 01 (umj ano.
23

1.950,00

PCT

Macarrão de trigo com ovos. tipo
espaguete, pacote com 500g. Fabneado a
partir dc matérias-primas selecionadas
sãs. fimpas de boa qualidade. Cor
ligeiramente amarelada, sabor e odor
característico, a base dc farinha de trigo,
enriquecida com ferro e ácido tóllco, livre
de umidade. Embalagem com dados de
idcntilicação do produto, marca do
fabricante, prazo de fabricação e validade.
Validade mínimo de 06 (seis) mese-s a
contar da data de entrega.

FORTALEZA

Macarrão de Ingo
com ovos,tipo
espaguoto,
pacote com
SOOg. Fabricado
a partir dc
matérias-primas
selecionadas
sâs,limpas dc
boa qualidade.
Cor ligeiríimente
antarelada. sabor
e odor
característico, a
base de farinha
de trigo,
enriquecido com
(erro e ácido
fólico. livre de
umidade.

R$2,00

R$ 3,900.00

R$ 3.37

RS 6.571,50

40,65

R$ 1,37

RS 3,50

R$ 2.310,00

R$ 5,65

RS 3.729,00

38,05

RS 2.15

Subtotal Orçado: RS

41,31%

Embalagem com
dados de
idenülicação do
produto, marca
do fabricante,
prazo de
fabricação e
validade.
Validade mínimo
de 06(seis)
meses a contar
da data de
entrega.
27

660.00

UNO

Mistura para mingau. sabor cremogema
tradicional. Informação: amido dc milho,
açúcar, vitaminas (A e C), sais minerais
(cálcio, fósforo e ferro), aromatizante.
corante carmim, caixa com 200g.

MAIZENA

Mistura para
mingau, sabor
cremogema
tradicional.
Informação;
amido de milho,
açúcar, vitaminas
(A e C). sais
minerais (cálcio,
fósforo e femo),
aromatizante,
corante carmim,
caixa com 200g.

Subtotal Adjudicado R$ 317.931,55

Tft7 00

●> .4
●

Í9-

»»

Item
28

Quant.
1.500,00

Un
UNO

Descrição
Milho em conserva, fabricada a parflr de
vegetais sãos. iimpos. isentos de matérias
lorrosas. de sujidades, parasitas, larvas,
detntos animais ou vegetais e em perfeito
estado de conservação. O produto não
deve ser colorido nem aromatizado
artifioalmente e deve eslar isento de

Marca
FUGINI

Modelo
Miirio em
conserva,
fabricada a partir
de vegetais sãos,
iimpos, isentos
de matérias
terrosas, de

uniiano

oiai

Adjudicado

Adjudicado

RS2,00

R$ 3.000,00

ccon.

uniiano
Orçado Total Orçado
R$ 3,05

R$4.575,00

[CJ

economia

%

R$

34,43

R$ 1,05

/2021

E

sujidades,
parasitas, larvas,
detritos animais
Dii vegetais e em
perfeito estado
de conservação,
O produto não
deve sercolondo
nem aromatizado
artificialmente o
deve estar isento
de fermentação,
mofo, odores
estranhos e de
substâncias
nocivas á saúde.

fermentação, mofo, odores estranhos e de
substâncias nocivas à saúde. Embalagem,
lata. contendo 200g, com a identificação
dn produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade mínimo de
01 (um) ano, peso liquido e número de
no
órgão
competcnlo.
registro
devidamente rotulada conforme legislação
vigente, observadas as normas técnicas
potincnies á legislação sanitária de
alimentas.

Embaiagem: iata,
contendo 200g,
com a
identificação do
produto, marca
do fabricante,
data de
fabricação, prazo
de vaiidade
mínimo de 01
(um)ano, peso
liquido e número
dc regisiro no
orgão
competente,
devidamente
rotulada
conforme
legislação
vigente,
observadas as
normas tôcnicas
pertinentes ã
icgislação
sanitária de
alimenlos29

680.00

PCT

Mülio para pipoca, embalagem de SOO gr.

YOKI

Milho para
pipoca,
embalagem de
500 gr.

RS 3,00

RS 2.040.00

RS 4.09

RS 2.781,20

26,65

RS 1,09

30

1.120.00

UND

óleo de soja apresentação vegetal
refinado derrtro de padrão rigoroso de
qualidade; aspecto límpido c isento dc
impurezas, sem cheiro, leve e saudável,
de acordn com os padrões legais,
devendo conter no mínimo 2,8 mg de
vitamina E máximo de 3g de gordura
saturada na porção de 13 ml. Embalagem:
tipo Pet plástica, contendo 900ml,
devidamente rotuiada conforme legislação
vigente, obsen/adas as normas técnicas
pertinentes ã legislação sanitána de
alimentos. Prazo de validade mínimo de

LIZA

Óleo de soja
apresentação
vegetal refinado
dentro de padrão
rigoroso de
qualidade;
aspecto límpido e
isento rfe

RS 5,90

R$ 6.608.00

R$ 9.74

RS 10.908,80

39,43

RS 3,84

Subtotal Orçado: RS
Tri7 ao

41,31%

12 (doze) meses a contar da data de
entrega.

impurezas,sem
cheiro, leve e
saudável, dc
acordo com os
padrões legais,
devendo conter
no mínimo 2.6
mg de vitamina E
máximo de 3g de
gordura saturada
na porção de 13
ml. Embalagem:
tipo Pet plástica,
contendo 900ml,
devidamente
intulada
conforme
legislação
vigente,
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária de
alimentos. Prazo
de validade
mínimo de 12
(doze) mesos a
contar da dala de
entrega.

Subtotal Adjudicado RS 317.931,55

)

y-'ii iu.-

Item
37

Quant.
2.760.00

Un
UNO

Descrição
Sardinha em laia. Ingredientes, sardinha,
água, polpa de tomate, óleo comestível,
mostarda, açúcar, sal. amido modificado,
glutamato monossódico, aroma de aipo,
pimentão, cebola e alho. 12SG.

Marca

Modelo

AURORA

SarQinha em lata,
Ingredientes:
sardinha, âgua,
polpa de tomate,
óleo comestível,
mostarda,

econ.

economia

%

R$

R$ 11.247,50

41,32

R$ 1.69

R$ 3,24

R$ 23.609,aa

37,04

R$ 1,20

R$ 4.57

RS 33.475,26

42,45

RS 1,94

Subtotal Orçado: RS

41,31%

unitário

loiai

Adjudicado

Adjudicado

R$2,40

RS 6.600.00

R$4,09

R$ 2,04

RS 14.865,48

R$2,63

RS 19.264.75

uniiario
Orçado Total Orçado

açúcar, sal,
amido
modificado,
glutamato
monossódico.
aroma de aipo.
pimentão, cebola
ó alho. 125G.
73

7.287,00

KG

Açúcar
apresentação refinado com
aparência de pó fino, homogônco, na cor
branca, de fác4 escoamento, não devendo
estar melado ou empedrado; odor próprio
e sabor doce; livre de fermenlação. Isento
de matéria terrosa, de sujidades,
parasitas, larvas e detritos animais ou
vegetais; embalagem: saco ds poltetiteno
atóxico, contendo 01 kg, com a
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido e número de
registra no
Ministério da
Saúde,
devidamente rotulado conforme legislação
vigente; observadas as normas técnicas
pertinentes à legislação sanilãna de
alimentos.

UNIAO

Açúcar
apresentação
refinado com
aparência ds pó
fno. homogãneo,
na cor branca, de
fácil escoamento,
não devendo
estar melado ou
empedrado; odor
própno e sabor
doce: livre de
fermentação;
isento de matéria
terrosa, de
sujidades,
parasitas, larvas
e detritos animais
ou vegetais:
embalagem:
sacode
pdieMeno
atóxico, contendo
01 kg, com a
identificação do
produto, marca
do fabricante,
data de
fabricação, prazo
de validade, peso
liquido e número
dc regisiro no
Ministério da
Saúde,
devidamente
rotulado
conforme
legislação
vigente;
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária de
alimentos.

7,325,00

PCT

Café; tipo 1 tradicional, torrado e moido,
com certiricado do selo de pureza ABIC.
Acondícionados em embalagem de
políetileno resistente, aióxíca. contendo
250 gramas. Com identificação na
embalagem (rotulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso.fornecedor, data de
fabricação c validade. Isento do sujidades,
parasitas e material estranho. Validade de
no mínimo 4 meses a contar da data de
entrega.

MAMORÉ

Café; lipo 1
tradicional,
torrado e moido,
com certificado
do sdodo
pureza ABIC.
Acondícionados
em embalagem
de poliedeno
resistente,
aióxica. contendo
250 gramas.
Com
identificação na
embdagem
(rotulo} dos
ingredientes,
valnr nutricional,
peso, fomocodor,
data de
fabricação e
validade. Isento
de sujidades,
parasitas e
material
esUaiiho.
Validade do no
mínimo 4 meses
a contar da data
dc entrega.

Subtotal Adjudicado RS 317.931,55

KA4 7A7 07

777 77R 77
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Item
75

Quant.

Un

Descrição

Marca

Modelo

21.863.00

KG

Açúcar, apresentação refinado com
aparènda de pó fino, honx>gêneo, na cor
branca, dc fácü escoamento, não devendo
estar melado ou empedrado; odor próprio
e sabor doce; livre de fermentação: isento
dc matéria terrosa, dc sujidades,
parasitas, larvas e detritos animais ou
vegetais; embalagem saco de polletileno
atóxico. conterKio 01 kg, com a
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido e número de
registro no
Ministério da Saúde,
devidamente rotulado conformo legislação
vigente, observadas as normas técnicas
peilinentes à legidaçáo sanitária de
alimentos.

UNIÂO

Açúcar:
apresentação
refinado com

uniiario

■ oiai

Adjudicado

Adjudicado

Orçado Total Orçado

RS 2,04

RS 44.600.52

R$ 3,24

unitano

RS 70.836,12

ITJ

aparãncia de pó
fino, homogêneo,
na cor branca, do
fácH escoamento,
não devendo
estar melado ou

Proc.í

econ.

economia

%

R$

37,04

R$ 1.20

/2021

m

empedrado; odor
próprio e sabor
doce; livre de
fermentação;
isento de matéria
terrosa, de
sujidades,
parasitas, larvas
e detritos animais
ou vegetais;
embalagem:
saco de
políeiileno
atóxico. contendo
01 kg, com a
identificação do
produto, marca
do fabricante,
data de
fabricação, prazo
de validade, peso
liquido e número
de registro no
Ministério da
Saúde,
devidamente
rotulado
conforme
legislação
vigente;
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária dc
alimenlos.

76

21.975,00

PCT

Café: tipo 1 tradicional, torrado e moído,
com certificado do selo de pureza ABIC.
Acondicionados em embalagem de
polietileno resistente, atóxica. contendo
250 gramas. Com identificação na
embalagem (rotiio) dos ingredientes,
valor nutricional, paso. fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas e material estranho. Validade de
no mínimo 4 meses a contar da data de
entrega.

MAMORÊ

Café: tipo 1
tradicional,
torrado e moído.
com certificado
do selo de

R$2,60

RS 57.135.00

R$ 100.425,75

43,11

Subtotal Orçado: R$
541.707,92

41.31%

R$4,57

R$ 1,97

pureza ABIC.
Acondicionados
em embalagem
de polielilcno
resistente,
atóxica, contendo
250 gramas.
Com
identificação na
embalagem
(rotulo)dos
ingredientes,
valor nutricional,
peso, fornecedor,
data de
fabricação e
validade. Isento
de sujidades,
parasitas e
rrtalerial
estranho.
Validade de no
mínimo 4 meses
a contar da data
de entrega.
Subtotal Adjudicado R$ 317.931,55

RS
223.776,37

Fornecedor : T. V. L. CAVALCANTE EIRELI - 40.981.143/0001-46
Item

Quant.

Un

Descrição

Marca

Modelo

Unitário

Total

Unitário

Adjudicado

Adjudicado

Orçado

Subtotal Adjudicado RS 253.364,49

Ecer^omia
Total Orçado

Subtotal Orçado: RS
7a« oo«

34,53%
i*»"» CÍ-1 BC

\
' U:

Item

e

Quant.
1.252.00

Un
PCT

unitano

loiai

uniiano

Adjudicado

Adjudicado

Orçado

Total Orçado

RS 0,60

R$ 751,20

RS 1,93

RS 2.416,36

econ.

economia

%

R$

Descrição

Marca

Modelo

Colorifico;
apresentação
em
pô
fino.
homogêneo, obtidos de trutos maduros de
cspétimcs genuínos, grãos sãos. limpos,
dessecados e moídos, de coloração vermelho
intenso, em pó fino, homogêneo, obtidos de
frutos maduros dc espécimes genuínos, grãos
sãos, limpos, dessecados e moídos, embalagem
de lOOg

SINHÂ

SINHÃ

Chá de diversos sabores, tipo chachês caixa
com 10 unidades

OR
OETKER

DR
OETKER

RS 3.85

RS 3.619,00

RS 8,59

RS 8-074,60

55,18

R$4,74

CCGL

CCGL

RS 2.75

R$ 1.650.00

RS 3,54

RS 2.124,00

22,32

RS 0,79

QUERO

QUERO

RS 2,31

R$ 1.386,00

RS 3,60

RS 2.160,00

35,83

R$ 1,29

10

940.00

CX

11

600,00

UND

Creme de leite. Caixa de 200 ml

12

600,00

UND

Ervilha em conserva, fabricada a partir de
vegetais sãos, limpos, isentos de matérias
terrosas, dc sujidades, parasitas, larvas, detritos
animais ou vegetais e em perfeito estado de
conservação. O produto não deve ser colorido
nem aromati/ado ariificíalmenie e deve estar

.uÃi;

■U-MA

Proc
FIS.
Rüb.

68.91

R$1.33

/2021

isento de fermentação, mofo. odores estrantios
e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem
lata. contendo 200g. com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade mínimo dc 01
<um) ano, peso liquido e número de registro no
órgão competente,
devidamente
rotulada
conforme legislação vigcnlo, observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.
21

845,00

UND

Leite em pó sem lactose: leite UHT livre de
laciose. Dados de identificação, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido,
registro no Ministério da Saúde e/ou ministério
da agricultura. Embalagem em pacote dc 200g

CCGL

CCGL

R$ 15,25

R$ 12.886,25

R$ 24,59

RS 20.778,55

37,98

R$ 9.34

24

1.830,00

POTE

Margarina vegetal: cremosa, com sal, no mínimo
65% de lipldeos c 0% de gorduras trans.
Embalada em potes de plástico de SOQg,
erriqueddn
de
vitaminas;
apresentação:
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta
de ranço e de bolores; embalagem primária com
identificação do produto, especificação dos
ingredientes, informação nutricional, prazo de
validade, peso liquido e rotulagem de acorda
com a legislação.

PRIMOR

PRIMOR

R$4,80

R$ 8.784,00

RS 5,35

RS 9.790,50

10,28

R$0,55

25

400,00

POTE

Margarina vegetal: cremosa, com sal. no minimo
65% de lipideos e 0% de gorduras trans.
Embalada ein potes de plástico de 250g,
enriquecida
de
vitaminas;
apresentação:
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta
de ranço e de bolores; embalagem primária com
idendficaçáo do produto, especificação dos
ingredientes, informação nutricional, prazo de
validade, peso liquido e rotulagem de acordo
com a legislação.

PRIMOR

PRIMOR

RS 2,40

RS 960,00

R$ 3.73

RS 1,492,00

35,66

RS 1.33

6.500,00

UND

Pão francês de 50g

REGIONAL

REGIONAL

RS 0,42

RS 2.730,00

R$0,52

RS 3.380,00

19,23

RS 0,10

500.00

UND

Refrigerante em embalagem PET de 02litros.
contendo nn mínimo: água gaseificada, açúcar,
extrata de noz de cola. cafeína, corante
caramelo IV. acidulante INS 338 e aroma
natural.

RIVER

RIVER

RS 5,75

R$ 2.875,00

RS 7,93

R$ 3,965,00

27,49

R$ 2,18

34

500.00

UND

Refrigerante em embalagem PET de 02 litros,
contendo no minimo: Água gaseificada, açúcar,
semente de guaraná, aroma natural, acidutante:
ácido cítrico: conservadores: sobrato de
potássio e benzoato de sódio; corante caramelo
lipu IV. Não ouiilém glúten

RIVER

RIVER

RS 5,75

R$ 2.875,00

RS 7.14

RS 3.570,00

19,47

R$ 1,39

35

500,00

UND

Refrigerante em embalagem PET de 02 litros,
contendo no minimo: Agua gasifcada, açúcar,
suco natural dc laranja 10%, aroma artficial,
acidulante INS 330. conservador INS 211,
estabilizanies INS 444 e INS 480, corante
artificial INS 110. Não contém glúten

RIVER

RIVER

RS 5,63

RS 2.815,00

RS 6.40

RS 3.200,00

12,03

RS 0.77

Subtotal Orçado; R$
tait ooa tK

34,53%

Subtotal Adjudicado R$ 253.384,49

●’

Item
36

Quant.
470,00

Un
KG

Descrição
Sal apresentação refinado extraído de fontes
naturais, recristalizado: com teor mínimo de
96.5% dc dorclo do sódio sobre a substância
seca. adicionado de antiumectante e iodo:
aparência de cristais de granulação uniforme, na
cor branca, não dovendo estar úmido, pogajoso
ou empedrado; odor inodoro e sabor:
característico (salino); lodo; teor Igual ou
superior a 40 miligramas até o limite máximo de
100 miligramas de iodo por guilograma do
produto: ausência de sujidades, parasitas,
larvas e detritos animais ou vegetais:
embalagem, saco plástico atóxico, contendo 01
kg, com a Identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso líquido e número de registro no
órgão compotonte, devidamente rotulado
conforme legislação vigente; observadas as
normas técnicas pertinentes á legislação
sanitária de alimentos. Prazo de validade

Marca
DUMONTE

Modelo
DUMONTE

uniiano

loiai

unitano

Adjudicado

Adjudicado

Orçado

RS 0,80

RS 376.00

R$1,89

ccon.

R$888,30

lUmcym-M
Proc

economia

%

R$

57,67

RS 1,09

Total Orçado

/2021

FIS

minimo de 12 (doze) meses a contar da data de
entrega.
38

6.800,00

UND

Suco de fruta concentrado nos sabores goiaba,
caju, uva o acerda; não fermentado c não
alcoólico: aspecto liquido: cor e odor próprios da
fruta em questão: fabricado a partir de fnjtos
maduros, sãos, limpos c manipulados com as
adequadas técnicas de higiene: isento de
matérias terrosas, de sujidades, parasitas,
larvas, detntos animais ou vegetais; elaborado
através
de
processamento
tecnológica
adequado: envasado assepticamente em
embalagem hermética que não permita a
passagem de ar e luz e que assegure a sua
apresentação c conservação alé o momenio de
consumo, sem a necessidade de refrigeração,
ausência de aromas e corantes artificiais;
reconstituído pela diluição de suco concentrado
até a concentração original do suco integral ou o
teor de sólidos solúveis mínimo estabelecido no

JANDAIA

JANDAIA

R$ 3,15

RS 21.420,00

R$6.16

R$41.888,00

46.86

R$ 3.01

respectivo. Embalagem: frasco de vidro,
contendo SOOmI. com a identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade mínimo de 01 (um) ano. peso
liquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulado conforme
legislação vigente, observadas as normas
técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentas.
40

900,00

UND

Vinagre branco de álcool com acidez mínima de
4,0%: produlo Iranslúddo; cor, sabor e odor
característicos; embalagem: frasco plástico de
500 ml, com a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabneação. prazo de
validade, peso líquido e número de registro no
órgão competente, devidamente rotulado
conforme legislação vigente, observadas as
normas tér,nicas pertinentes â legislação
sanitária de alimentos.

GOTA

GOTA

R$1,45

R$ 1.305,00

R$ 3.29

R$ 2.961,00

55,93

R$ 1,84

41

600,00

KG

Carne bovina acém sem osso de primeira
qualidade, congelada, magra, sem pele, sem
gordura, sem pontas e abas, condicionadas em
caixa dc papelão, lacradas, com identificação do
produto, embaladas a vácuo, selo de inspeção
Federal (SIF). selo de inspeção Estadual (SIF),
ou selo dc inspeção Municipal (SIM).
Embalagem com 1 quilo.

FRIBOI

FRIBOI

R$ 32,39

R$ 19.434.00

R$.34,69

RS 20.814,00

6.63

R$ 2,.30

44

400,00

KG

Fígado bovino resfriado, aspecto próprio, não
amolecida e nem pegajosa: cor próprio e sem
manchas esverdeadas: cheiro e sabor próprio,
contendo a especificação do produto, validade,
peso. registro no órgão competente e selo do
Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido
pelo Ministério da Agrícuitura, Pecuária e
Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção
Estadual (SIE), expedido pela Secretaria
Estadual
de
Agricultura,
Pecuána
e
Desenvolvimento Rural - SEAGRO: abatida sob
inspeção velermána: manipulada em condições
higiênicas adequadas e sem adição de
substâncias químicas; Isenta de sujidades,
parasitas, larvas, observadas as normas
técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.

IN
NATURA

IN
NATURA

R$ 13,19

R$ 5-276,00

R$19,80

R$ 7.920,00

33,38

R$ 6.61

Subtotal Orçado: R$

34,53%

Subtotal Adjudicado R$ 253.384,49

iflA aoA te
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Item
45

Marca

Modelo

Frango inteiro resfriado ser cabeça e sem
vísceras; carne firme; embalagem primária em
saco plástico individual, c rcembalada, abatida
sobre inspeção veterinária; manipulada em
condições higiênicas adequadas e sem adição
dc substâncias químicas; isenta de sujidades,
parasitas, larvas, observadas as normas
técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos. Selo de Inspeção Federal (SIF), sek)
de inspeção Estadual (SIF), ou selo de inspeção
Municipal (SIM).

MARINGÁ

MARINGÁ

Quant.

Un

Descrição

5.250,00

KG

uniiano

otai

uniiano

econ.

economia

Adjudicado

Adjudicado

Orçado

Total Orçado

%

R$

RS 8,90

RS 46.725,00

RS 14,11

R$ 74.077,50

36.92

R$5.21

PfOC

FIs.

48

1.700,00

KG

Peixe in natura. tipK> pescada, apresentação
fresco, armazenamento cm caixas terminas
para manter a consenração.

IN
NATURA

IN
NATURA

RS 28,49

RS 48.433.00

RS 38,11

RS 64.787,00

25,24

R$9.62

49

350,00

KG

Abóbora madura, com casca sem brilho e firme,
tamanho grande, uniforme, sem ferimentos ou
defeitos, turgescentes. intactas e hem
desenvolvidas, livra de terras ou corpos
estranhas aderentes a superfície externa.

IN
NATURA

IN
NATURA

R$ 3,00

R$ 1.050,00

RS 3,85

RS 1.347,50

22,08

R$ 0,85

50

120,00

KG

Alho in natura de 1* qualidade, graúdo. bulbo
Inteiro, firme e Intacto, sem lesões de origem
física ou mecânica, devendo estar bem
desenvolvido e sadio. Não deve conter
substâncias terrosas, sujidades ou corpo
oslranhos aderentes a superfície, de acordo
com a resolução n“ 12/78 da CNNPA,
embalagem em sacos plásticos resistentes,
confonne quantidade solicitada, apresentando
embalagem etiqueta de pesagem.

IN
NATURA

IN
NATURA

R$ 21,60

R$ 2-592,00

RS 25,99

R$ 3.118,80

16,89

RS 4.39

830,00

KG

Balala doce, in naiura, rosada ou branca,
apresentando boa qualidade, compacta e frme,
tamanho uniforme típicos da variedade, som
brotos. Isenta de enfermidades, parasitas e
larvas, materi^ terroso e sujidade, sem danos
físicos e mecânicos (rachaduras e cortesj
oriundos do maiiuseio e transporte, livre de
resíduos de fertilizantes, transportada de forma
adequada.

IN
NATURA

IN
NATURA

RS 5,40

R$4.482,00

R$7,25

RS 6.017,50

25,52

R$ 1.85

53

1.280.00

KG

Batata inglesa in natura; novas de cor natural,
frescas, lisas, sem rugas de aparência frasca,
isento de brotos, lesões físicas ou mecânicas,
sem sujidades ou corpos estranhos aderidos a
superfície, embalagem em sacos resistentes,
conforme quantidade solicitada, apresentando
na embalagem etiqueta de pesagem.

IN
NATURA

IN
NATURA

RS 5,59

R$ 7-155,20

RS 9,58

R$ 12.262,40

41,65

R$ 3.99

55

1.120,00

KG

Cebola branca: tamanho médio, fresca de
primeira qualidade, compacta e fírme. sã. sem
rupturas, sem lesões de origem física e
mecânica, embalagem cm sacos rcsisicntcs,
conforme quantidade solicitada, apresentando
na embalagem etiqueta de pesagem.

IN
NATURA

IN
NATURA

R$ 3.65

R$ 4.088,00

RS 5,73

R$ 6-417,60

36,30

R$ 2,08

60

280,00

KG

Limão taili in naiura. fresco, com características
organolépticas maniidas.

IN
NATURA

IN
NATURA

RS 3,32

R$ 929.60

R$4,68

RS 1.310,40

29.06

R$ 1,36

1.100,00

KG

Mamão in natura, produto fresco, tamanho
médio, com boa aparência, sem a presença de
lungos, com cheiro e aspecto característico.

IN
NATURA

IN
NATURA

R$4,05

R$ 4.455,00

RS 7,31

RS 8.041,00

44.60

RS 3,26

64

880,00

KG

Melancia, madura, fresca, com características
organolépticas maniidas.

IN
NATURA

IN
NATURA

RS 2,78

R$ 2,446,40

R$4,50

RS 3.960,00

38,22

RS 1,72

65

870.00

KG

Melão in natura, madura, fresca,
características organolépticas mantidas.

com

IN
NATURA

IN
NATURA

R$4,20

R$ 3.654,00

R$6,84

RS 5,950,80

38.60

R$2,64

68

377.00

KG

Pimenlâo in
natura, higienizado. com
característica Integra e firme com grau de
maturação adequada, isenta de substâncias
terrosas, sujidades, corpos estranhos e
umidade.

IN
NATURA

IN
NATURA

RS 5,92

R$ 2.231,84

RS 8.02

RS 3.023,54

26,16

R$2,10

69

6.000,00

KG

Polpa de fruta sabor diversos, congelada:
isenta
selecionada,
de
contaminação;
acondicionada om saco plástico de polictileno,
constar a data de fabricação, prazo de validade
de, no mínimo, 06 meses e n* do registro do
MAPA, unidade 1.0 quiiograma.

SÓ
POLPAS

Sô

RS 6,00

RS 36-000.00

R$10.21

RS 61.260,00

41,23

R$4.21

POLPAS

Subtotal Orçado: RS
386.996,35

34,53%

Subtotal Adjudicado R$ 253.384,49

Fornecedor: MARGHESS GRUPO EMPRESARIAL EIRELI -05.321.253/0001-80

Item

Quant-

Un

Descrição

Marca

Modelo

Unitário

Total

Unitário

Adjudicado

Adjudicado

Orçado

Subtotal Adjudicado R$ 122.081,80

Total Orçado

Subtotal Orçado: RS
4-10 eic ne

12,56%

- i- ●

Item

Quant.

Un

g

510,00

PCT

Descrição

Marca

Modelo

Cereal a base de flocos pré-coiidos, contendo
proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não
contendo colcsterol; sern açúcar; fabricada a
partir de malôrias primas sãs e limpas, isentas
de matérias terrosas, de sujidades, parasitas,
larvas e detritos animais ou vegetais: não
podendo apresentar-se úmido, fermentado ou
rançoso; odor e sabor próprios, com a
identificação do produto, marca do labncanle,
data de fabricação, prazo de validade mínimo de
01 (um) ano, peso liquido e número de registro
r>o órgão competente, devidamente rotulada
conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes â legislação
sanitária de alimentos, pacote de 400 gramas

NesUã

GÊNEROS

22

800,00

UNO

Leite
condensado,
ingredientes
integral/açúcar/leile em pó caixa 395g

26

1.220,00

UNO

39

1.310,00

42

43

unitário

lotai

umiano

econ.

economia

Adjudicado

Adjudicado

Orçado

Total Orçado

%

R$

RS 7,30

R$ 3,723,00

R$7,72

R$3.937,20

5,44

R$ 0.42

'2021

Proc
Fis,

Triângulo

GÊNEROS

RS 3,50

R$ 2.900,00

RS 5,92

RS 4,736,00

40,86

R$2,42

Massa pronta para bdo (variadas) pet 450 g

Italac

GÊNEROS

R$ 2,99

R$ 3-647.80

R$ 5,21

RS 6-356,20

42,61

R$2,22

PCT

Tempero Seco em pó composto de pimenta do
reino e cominho em pó; aparência de pó fino,
homogêneo, na cor própria, não devendo estar
melado ou empedrado; cheiro pungente; sabor
picante: fabneado a parfar de frutos maduras ou
próximas da
maturação, sãos, limpos,
dessecados c moldos com as adequadas
técnicas de higiene, isento de maténas terrosas,
de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais
ou vegetais. Embalagem ptãslica com peso
líquido de lOOg. com a identificação do produto,
marca do fabreante, data de fabocação, prazo
de validade minimo de 06 (seis) meses, peso
líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada confonne
legislação vigente, observadas as normas
técnicas pertinentes à legislação sanitária de
altmentos-

Maratá

GÊNEROS

RS 3,00

R$ 3.930,00

R$ 6,89

RS 9.025,90

56.46

R$ 3,69

1.500,00

KG

Carne bovina molda de 1® qualidade congelada
em Wme de PVC ou saco plástico transparente,
máximo permitido de água na composiçâo3%.
instrução normativa n° 83 da Secretaria da
Defesa
Agropecuária
do
Minisiêno da
Agricultura, dados de identificação e informações
nutricionais do produto, prazo do validado, selo
de inspeção Federal (SIF), selo de inspeção
Estadual (SIF), ou selo de Inspeção Municipal
(SIM). Embalagem plástica com 500g.

Fortboi

GÊNEROS

R$13,00

R$ 19.500,00

RS 13,49

RS 20.235,00

3,63

R$ 0,49

1.500,00

KG

Carne bovina tipo patinho sem osso de primeira
qualidade, congelada, magra, sem pele. sem
gordura, sem pontas e abas, condicionadas em
caixa dc papelão, lacradas, com identificação do
produto, embaladas a vácuo, selo de Inspeção
Federal (SIF), selo de inspeção Estadual (SIF),
ou selo dc inspeção Municipal (SIM).
Embalagem com 1 qulo.

In natura

GÊNEROS

R$33,00

R$ 49,500,00

RS 34.07

R$ 51.105,00

3,14

R$ 1.07

400,00

KG

Linguiça calabresa fresca, podendo ser
composta de carne suína ou de frango, com
condimentos e outros ingredientes

Fortboi

GÊNEROS

R$14.80

R$ 5.920,00

RS 20,24

RS 8.096,00

26,88

R$ 5,44

54

570.00

KG

Beterraba ín natura novas de cor natural,
frescas, lisas, som rugas de aparência fresca,
isento de brotos, lesões físicas ou mecânicas,
sem sujidades ou corpos estranhos aderidos a
suporffcio- embalagem em sacos resistentes,
confonrie quantidade solicitada, apresentando
na embalagem etiqueta de pesagem.

In natura

GÊNEROS

RS 5,00

R$ 2.850,00

RS 5,13

RS 2.924,10

2.53

R$ 0,13

56

770,00

KG

Cenoura novas de cor laranja-vivo, frescas, lisas,
sem lugas de aparência fresca, isento de brotos,
lesões físicas ou mecânicas, sem sujidades ou
corpos estranhos adendos a superfície,
embalagem om sacos resistentes, conforme
quantidade
solicitada,
apresentando
na
embalagem etiqueta de pesagem.

In natura

GÊNEROS

RS 5,00

R$ 3.350,00

RS 5.86

RS 4.512,20

14.68

RS 0,86

57

1.500,00

UND

Cheiro verde, folhas viçosas, com coloração e
tamanho uniforme e típico da variedade, livres
de resíduas de fertiízanles, de colheitas
recentes.

In natura

GÊNEROS

R$ 2,10

R$ 3.150,00

RS 2,37

RS 3.555,00

11,39

RS 0,27

56

720,00

KG

Chuchu in natura novos de cor natural, frescos,
lisas, sem rugas de aparência fresca, isento de
brotos. Icsõos fisicas ou mocânicas, sem
sujidades ou corpos estranhos aderidos a
superfície, embalagem em sacos resistentes,
conforme quantidade solicitada, apresentando
na embalagem etiqueta de pesagem.

In natura

GÊNEROS

RS 4,00

RS 2.880,00

RS 4,01

RS 2.887,20

leite

Subtotal Adjudicado R$ 122.081,80

Subtotal Orçado: R$
i-to eic nc

12,56%

é\' ●

Item
59

Marca

Modelo

Laranja pdra in nalura de ótima qualidade; sã.
compacta, flime e com coloração uniforme; cor,
odor e sabor típicos da ospócio; não sorão
aceitas aqueias com elevada acidez; colhidas ao
atingir o grau rwrmal de evoiução e
apresentadas ao consumo cm perfeito estado dc
desenvolvimento do tamanho, observadas as
normas técnicas pertinente á legislação sanitária
de alimentos.

In natura

GÊNEROS

Quant.

Un

Descrição

1.500,00

KG

uniiano

loiai

uniiano

econ.

tconomia

Adjudicado

Adjudicado

Orçado

Total Orçado

%

R$

R$ 3,50

R$ 5.250,00

RS 3,91

R$ 5.865,00

10,49

IJ-MA

fll,

290.00

KG

Maxixe in nalura. tamanho médio, no ponto de
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem
machucado, livres de resíduos de fertilizantes.

In natura

GÊNEROS

RS 8,00

R$ 2.320,00

66

300.00

KG

Pepino in nalura. fresco, com características
organolépileas mantidas.

in nalura

GÊNEROS

R$ 3,50

R$ 1,050,00

67

145,00

KG

Pimenta de cheiro, com característica íntegra e
firme com grau de maturação adequada, isenta
de substâncias terrosas, sujidades, corpos
estranhas e uiiiidade.

In natura

GÊNEROS

RS 5,00

70

160.00

KG

Quiabo in natura. fresco, com características
organolèpticas mantidas.

In nalura

GÊNEROS

71

300.00

KG

Repolho in nalura. fresco, com caraclerísticas
organolépticas maniidas.

In nalura

72

1.200,00

KG

Tomate cereja in natura, higienizado. com
caracterlstir.as organolépticas maniidas.

In natura

RS 2.557,80

9,30

RS 0,82

R$3,85

R$ 1.155,00

9,09

R$ 0.35

RS 725.00

RS 5,33

RS 772,85

6.19

R$ 0,33

R$ 5,10

R$ 816,00

RS 5,51

RS 881,60

7,44

R$ 0,41

GÊNEROS

RS 5.10

R$ 1.530,00

RS 5,39

RS 1.617,00

5,38

R$ 0.29

GÊNEROS

RS 7,20

R$ 8.640,00

RS 7,83

R$ 9.396,00

8,05

RS 0,63

Subtotal Orçado: R$
139.615,05

12,56%

Subtotal Adjudicado RS 122.081,80

R$
17.533,25

SKAR COMERCIO DE AUMENTOS LTDA - 41.488.339/0001-66
Unitário

Total

Unitário

Econ.

Economia

Adjudicado

Adjudicado

Orçado

Total Orçado

%

RS

TIO ZÉ

R$ 4,23

RS 9.517,50

RS 4,53

RS 10.192,50

6,62

RS 0.30

TIJUCA

TIJUCA

RS 14,30

R$ 12-012,00

R$ 15,89

RS 13.347,60

10,01

RS 1,59

Linguiça Coscana fresca, podendo ser composta
dc came suína ou de frango, com condimentos
e outros ingredientes

FRIATO

FRIATO

RS 16,00

RS 6,400,00

R$21,78

RS 8,712,00

26.54

RS 5,78

KG

Banana prata In natura isenta dc sujidades,
parasitas e larvas. Deve ser de primeira
qualidade com coloração, aroma e sabor
próprios e sem qualquer lesão externa que
afete sua aparência.

RICO
ALIMENTOS

RICO
AUMENTOS

R$4,90

RS 10.780,00

RS 6,95

RS 15.290.00

29,50

R$ 2,05

KG

Maçã in nalura graúda de ótima qualidade; sã;
compacta, firme e com coloração uniforme; cof,
odor c sabor típicos da espécie; com pcdúncuto
(talo); casca íntegra, sem machucados,
manchas escuras ou amolecida; polpa intacta e
limpa: colhidos ao atingir o grau normal de
evolução e apresentadas ao consumo no
tamanho médio, normas técnicas pertinente à
legislação sanitária de alimentos.

RICO
ALIMENTOS

RICO
AUMENTOS

RS 4,90

RS 7.350,00

RS 7,38

R$ 11.070,00

Quant.

Un

Descrição

Marca

Modelo

16

2.250,00

KG

Fécula de mandioca, em bom estado de
conservação: isenta de fermentação, mofo,
odores estranhos e de substâncias nocivas à
saúde; isenta do radical cianeto, ausência de
sujidades, insetos, parasitas e larvas.
Embalagem
pacote de 500g, com a
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade mínimo
de 01 (um) ano, peso liquido e numero de
registro no órgão competente, devidamente
rotulada
conforme
legislação
vigente,
observadas as normas técnicas pertinentes â
legislação sanitária de alimentos.

TIO ZÉ

31

840,00

CTL

Ovo de galinha, fresco, branco, tipo 3(grande);
classe A, com peso unitário mínimo de SOg;
limpo; casca lisa, íntegra, pouco porosa,
resistente, com calcificação uniforme e formato
característico; câmara de ar de aparência
regular, correspondente ao tipo solicitado;
gema translúcida, firme, consistente, livre de
defeito, ocupando a parte central do ovo e sem
germe desenvolvido; dara transparente, densa,
firme, espessa, límpida, sem manchas ou
turvação e intactas, provcniento dc avicultor
com inspeção oficial, devendo atender às
exigências do Regulamento Interno de
Inspeção de Produtos de Ongem Animal RISPOA/M ● Resolução n" 05 de 05/7/91 CIPOA/MA. Carlela com 30 unidades.

47

400,00

KG

51

Z200.00

62

1.500,00

Item

/.2021

Proct4

63

Fornecedor

R$ 0.41

Subtotal Adjudicado RS 46.059,50

Subtotal Orçado: RS
58.612,10

21,42%

i'' ● :
.

i
I

TOTAL GERAL DO PROCESSO
Total Adjudicado

Totai Orçado

Economia %

Economia R$

R$ 739.457.34

RS 1.126.931,42

34,38%

387.474,08

Processo Homoiogado conforme parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica Municipal.
Nos termos do Parecer Jurídico, HOMOLOGO o presente ci

ime. para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Buriticupu-M» , 16 de Agosto de 2021
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N° 01.612.525/0001-40
Rua Sâo Raimundo, n** 01. CEP: 65.393-000. Centro - Buritícupu/MA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N” 014/2021

Homologo 0 resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o n°
014/2021 do tipo menor preço por item, em favor da empresa: HORIZONTE
DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 36.306.615/000198, com sede na Rua do Fio da COHEB n° 678 Bairro: Volta Redonda, CEP: 65.606-470
Cidade: Caxias - MA, vencedora do certame no valor total de RS 317.931,55 (trezentos c
dezessete mil novecentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), T. V. L.
CAVALCANTE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 40.981.143/0001-46, com sede na Rua
São José, n° 68 B, Galpão B Bairro: Mutirão, CEP: 65.908-253 Cidade: Imperatriz - MA,
vencedora do certame no valor total de RS 253.384,49 (duzentos e cinquenta e três mil
trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), MARGHESS GRUPO
EMPRESARIAL EIRELI,inscrita no CNPJ sob o n® 05.321.253/0001-80,com sede na Rua
Um, n° 17, Quadra 02, Bairro: Loteamento Nova Canaã (Maioba-Mocajituba), CEP: 65.130000 Cidade: Paço do Lumiar - MA, vencedora do certame no valor total de RS122.081,80
(cento e vinte e dois mil oitenta e um reais e oitenta centavos), SKAR COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 41.488.339/0001-66, com sede na Rua
Três, n® 16 B, Letra E PQ Topázio, Bairro: Jardim Bela Vista, CEP: 65.072-741 Cidade: São
Luís - MA, vencedora do certame no valor total de RS 46.059,50 (quarenta e seis mil
cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), objetivando o Registro de preços para
eventual e futura de contratação de empresa para fornecimento de produtos alimentícios
perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender a demanda das Secretarias Municipais de
Buriticupu/MA. Autorizo a execução dos serviços com base nos dispositivos legais de
Licitação e encaminhe-se ao Setor de Execução Orçamentária para providenciar o empenho.

Buriticupu - MA, 16 de agosto de 2021.
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Ano 1 - Edição N° 084 de 18 de Agosto de 2021

O QUE É O DIÁRIO OFICIAL?
É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CUJO OBJETIVO E
ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE QUE TEM COMO FINALIDADE MOSTRAR QUE O
PODER PÚBLICO DEVE AGIR COM A MAIOR TRANSPARÊNCIA POSSÍVEL, PARA QUE fPOPULAÇÃO TENHA O CONHECIMENTO DE TODAS AS SUAS ATUAÇÕES E DECISÕES.

SUMÁRIO
ERRATA DE PUBLICAÇÃO: ERRATA/2021
ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO. PREGÃO ELETRÔNICO 016/2021
RESULTADO DE JULGAMENTO: RESULTADO DE JULGAMENTO/2021
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO: AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/2021
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N” 014/2021
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO: AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/2021
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2021
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO: AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/2021
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N“ 021/2021
RESENHA DO TERMO DE ADESÃO: RESENHA/2021
RESENHA DO TERMO DE /MOESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DO CONTRATO: 20210172/2021
EXTRATO DE CONTRATO N“ 20210172/2021
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: RESENHA/2021
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20210198/2021
EXTRATO DO CONTRATO: 20210193/2021
EXTRATO DE CONTRATO N° 20210193/2021
EXTRATO DO CONTRATO: 20210195/2021
EXTRATO DE CONTRATO N“ 20210195/2021
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Ano 1 - Edição N° 084 de 18 de Agosto de 2021
- LICITAÇÃO - ERRATA DE PUBLICAÇÃO: ERRATA/2021

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 016/20210
Pregoeiro do Município de Buriiicupu/MA, toma público para conhecimento de todos, que na Edição 081 de 11 de agosto de 2021, quanafcira, DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), referente ao RESULTADO Dl-, JULGAMENTO DA I.ICJTAÇÀO PREGÃO
ELETRÔNICO 016/2021. ONDE SE LÊ: vencedora do certame no valor total de RS 6.605,50 (seis mil seiscentos e cinco reais e
cinquenta centavos). LEIA-SE: vencedora do certame no valor total de RS 6.505,50 (seis mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta
centavos). Buriticupu /MA. em 18 de agosto de 2021. Pedro Franklin De Viterbo Pregoeiro

- LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO: RESULTADO DE JULGAMENTO/2021
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/202ITorno público o resultado do PREGÃO
ELETRÔNICO n° 022/2021, do tipo menor preço por item, para a Fomiação de Registro de Preços visando a Aquisições de Testes R^idos
para ocnfrentamenlo da COVID-19. para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Buriticupu - MA. cujo
objeto foi adjudicado as empresas; GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA,inscrita no CNPJ sob o n°
69.554.434/0001-30, com sede na Rua Oitenta c Cinco, N°; 22, Bairro: Vinhais, CEP: 65.074-310 Cidade de São Luís - MA, vencedora do
certame no valor total de R$ 32.437,50 (trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), UIRLEN JORGE,
inscrita no CNPJ sob o n" 30.033.528/0001-28, com sede na Av. João Cabral de Mello Neto, N”: 850. Bairro: Barra da Tijuca. CEP:
22.775-057 Cidade do Rio de Janeiro - RJ. vencedora do certame no valor total de RS 10.000,00 (dez mil reais), CEPAL.AB
LABORATÓRIOS LTDA,inscrita no CNPJ sob o n° 02.248.312/0001-44, com sede na Rua Governador Valadares, N°; 104. Bairro;
Chácaras Reunidas São Vicente, CEP: 33.350-000 Cidade do São José da Lapa, vencedora do certame no valor total de RS 85.575,00
(oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais), nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002. regulamentada pelo Decreto
Municipal n'' 004/2021. e suas alterações. Decreto Municipal n° 007/2021, Lei Complementar n° 123/2006 e alterações dadas pela Lei
Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar tf 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal n*"
8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo se encontram com vistas
franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente. Buriticupu/MA. em 16 de agosto de
2021, Pedro Franklin de V iterbo Pregoeiro

GABINETE DO PREFEITO - AVISO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO: AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/2021
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREG.ÂO ELETRÔNICO N" 014/2021 Homologo o resultado da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO sob o n° 014/2021 do tipo menor preço por item, em favor da empresa: HORIZONTE DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ .sob o n° 36.306.615/0001-98, com sede na Rua do Fio da COHEB n° 678 Bairro: V olia Redonda,
CEP; 65.606-470 Cidade: Caxias - MA. vencedora do certame no valor total de R$ 317.931,55 (trezentos e dezessete mil novecentos e
trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos). T. V. L. CA V ALCANTE EIRELI,inscrita no CNPJ sob o n° 40.981.143/0001-46, com
sede na Rua São José. n° 68 B, Galpão B Bairro; Mutirão. CEP: 65.908-253 Cidade; Imperatriz - MA, vencedora do certame no valor total
de RS 253.384,49 (duzentos e cinquenta e três mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), MARGHESS
GRUPO EMPRESARIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n" 05.321.253/0001-80, com sede na Rua Um, n" 17, Quadra 02. Bairro:
Loteamento Nova Canaà (Maioba-Mocajituba). CEP; 65.130-000 Cidade; Paço do Lumiar - MA. vencedora do certame no valor total de R
$122.081,80 (cento e vinte e dois mil oitenta e um reais e oitenta centavos), SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,inscrita no
CNPJ sob o n° 41.488.339/0001-66, com sede na Rua Três. n° 16 B, Letra E PQ Topázio, Bairro: Jardim Bela Vista. CEP; 65.073-741
Cidade: São Luís - MA, vencedora do certame no valor total de RS 46.059,50 (quarenta e seis mil cinquenta c nove reais e cinquenta
centavos), objetivando o Registro de preços para eventual e futura de contratação de empresa para fornecimento de produtos alimentícios
perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender a demanda das Secretarias Municipais de Buriiicupu/MA. Autorizo a execução dos
serviços com base nos dispositivos legais de Licitação e encaminhe-se ao Setor de Execução Orçamentária para providenciar o empenho.
Buriticupu - MA, 16 de agosto de 2021. Afonso Barros Batista Chefe de Gabinete / Ordenados de Despesas Portaria /2021

GABINETE DO PREFEITO - AVISO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO: AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/2021
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N“ 0I5/202I Homologo o resultado da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO sob o n° 015/2021 do tipo menor preço por item. em favor da empresa: SINGULAR INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA,inscrita no CNPJ sob o n" 31.112.914/0001-78, com sede na Rua Uruguai Bairro: Jacu. CEP: 65.930-000 Cidade Açailândia-M/V
vencedora do certame no valor total de RS 37.913,00 (trinta e sente mil novecentos e treze reais), L S SANTOS PRODUTOS E
SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o n° 14.821.205/0001-42, com sede na Rua 15 de dezembro n° 775 Bairro: Cidade Nova. CEP:
65.922-000 Cidade: João Lisboa - MA, vencedora do certame no valor total RS 73.525,00 (setenta e três mil quinhentos c vinte e cinco
reais), CRISTIANI DE SOUSA REIS - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 26.605.174/0001-71. com sede na Rua Q E (CJ P
SIMPLICIO) n° 17. CASA 17 - A. Bairro; Pedro Simplício CEP: 64.808-020 Cidade; FLÜRIANO - Pl. vencedora do certame no valor total
RS 1.512.875,00(um milhão quinhentos e doze mil oitocentos e setenta e cinco reais), PAULA V M FALCAO SERVIÇOS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n° 28.033.910/0001-90, com sede na ROD BR 222, KM 40, n'* 210. Puraqueu, CEP; 65.350-000 Vitoria do
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