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anatikus 
ESTADO DO MARANHÃO 

MUNICIPIO DE ANAPURUS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TERMO DE ADJUDICACAO 

Considerando o inteiro teor dos autos do processo administrativo n° 07010950/2019 - SEMED, que deu 

origem a licitação na modalidade Pregão Presencial n° 002/2019-SRP, objetivando Fornecimento de gêneros 

alimentícios para manutenção da Merenda Escolar do Município de Anapurus, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas, tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório acima 

identificado, adjudica o objeto acima à empresa R. DE ABREU SILVA COMÉRCIO - ME, inscrita no 

CNPJ n°28.227.837/0001-97 estabelecida sediada na Rua Vinte, n°58 — Cohatrac II, CEP 65.054-270 - São 

Luis/MA, nos valores abaixo: 

ITEM PRODUTO QUANT. 	UND. 	VL. UNIT. RS 	VL. TOTAL RS 

AÇÚCAR BRANCO- tipo cristal especial. 
Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, 
peso insatisfatório, Embalagem: em 
polietileno leitoso ou transparente, atóxica, 
deve estar intacta, em pacotes de 5 kg. Prazo 
de validade mínimo 12 meses a contar a partir 
da data de entrega. 
ACHOCOLATADO — mistura em pó para o 
preparo de achocolatado, enriquecido com 
vitaminas e minerais. 0 produto deve estar 
com suas características de cor, sabor, cheiro, 

2 	preservadas, deve ser formulado a partir de 	1.000 
matérias primas selecionado. Embalagem: 
deve estar acondicionado em pacotes atóxicos, 
hermeticamente selados, com peso liquido de 
1 kg cada. Prazo de validade mínimo: 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 
ALHO - 1° qualidade, firme e intacto, sem 
lesões de origem fisica ou mecânica, devendo 

3 	estar bem desenvolvido, sadio. Não deve 	500 
conter substancias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderentes à superficie. 
(Embalagem com 1 Kg) 
ARROZ TIPO I — características técnicas: 
classe: longo, fino, tipo I. 0 produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, 
preparação final dietética inadequada 
(empapamento). Embalagem: deve estar 
intacta. acondicionada em pacotes de 5 kg, ern 
polietileno, transparente, atóxico. Prazo de 
validade mínimo 12 meses a contar a partir da 
data de entrega. 
BISCOITO SALGADO, tipo cream cracker, 
embalagem plástica com dupla proteção, com 
400g. 
CAFÉ EM PO torrado e moído, embalagem 
de 250g corn tolerância de 1% de impurezas 
como cascas, paus, etc., com ausencia de 
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larvas, parasitos e substancias estranhas. 

2.500 kg 17,85 44.625,00 

5.000 kg 15,70 78.500,00 

8.400 kg 7,45 62.580,00 

1.500 Pacote 1,75 2.625,00 

1.200 latas 2,30 2.760,00 

500 latas 2,20 1.100.00 

6.000 kg 6,80 40.800,00 

2000. Kg 6,80 13.600,00 

500 unidades 8,20 4.100,00 

4.000 pct 4,35 17.400,00 

4.000 Kg 16,28 65.120,00 

6.000 pacotes 4,05 24.300,00 

11 

13 

15 

CARNE BOVINA PURA, tipo acém, 
congelada para bife, sem gordura, de primeira, 
in natura, embalagem de 1 kg. 
CARNE BOVINA MOÍDA, de primeira, 
congelada, com no máximo 6% de gordura, 
embalagem media de 500g. 
CARNE DE FRANGO, COXA E 

9 SOBRECOXA, congelada, embalagem 
media de 500g, inspecionada pelo Ministério 
da Agricultura. 
COLORIFICO (corante) produto constituído 
pela mistura de fithi de milho com urucum em 
pó, acondicionado em embalagem resistente 

0 	
de polietileno atóxico transparente, contendo 
100 g, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas 
e material estranho. Validade minima de 06 
meses a contar da data de entrega. 
EXTRATO DE TOMATE, sem 
aromatizantes, sem corantes artificiais e sem 
conservantes, embalagem de 190g. 
ERVILHAS EM LATA, imersas ou não em 
liquido de cobertura apropriada submetida a 

12 	processo tecnológico adequado antes ou 
depois de hermeticamente fechados, os 
recipientes utilizados a fim de evitar a sua 
alteração. — embalagem 200g 
FEIJÂO PRETO, tipo I, de P qualidade, 
sem presença de grãos carunchados, com 
registro no Ministério da Agricultura. 

polpa de fruta. Embalagem: acondicionados 
em potes plásticos de polietileno, devidamente 
lacrados com tampas aluminizadas termo 
soldadas, contendo 850 ml do produto. Prazo 
de validade mínimo 02 meses a contar a partir 
da data de entrega. 
LEITE EM Pó INTEGRAL, embalagem 

16 	aluminizada, com embalagem de 200 g, com 
valor energético médio de 100 a 140 kcal e 
valor proteico de 6 a 8g por porção de 26 g. 
LINGUIÇA CALABRESA — embalagem 2,5 
kg com registro no SIF ou SISP. Com  aspecto 

17 característico, cor própria sem manchas 
pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor 
próprio, com adição de água ou gelo no 
máximo 3%. 
MASSA TIPO PARAFUSO, com ovos na 

18 	composição, embalagem de 500g, contendo 
como ingredientes sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e acido fólico e ovos 

7 

8 

sem presença de grãos carunchados, com 

4110 	
registro no Ministério da Agricultura. 
IOGURTE- desnatado com parcialmente 

FEIJA0 tipo de P CARIOCA, 1, qualidade, 
14 
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1.500 pacotes 2,52 

1.000 kg 3,10 

500 Kg 3,60 

300 Kg 6,28 

2.000 latas 436 

1.200 kg 1,55 

200 kg 6,95 

10.000 Kg 9,85 

17.000 Lata 3,90 

4.000 Garrafa 4,20 

1.200 Copo 5,00 
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28 
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19 MACARRÃO ESPAGUETE - Embalagem 
padronizada de 500g. Prazo de validade: 1 ano 
BANANA PRATA - de 1° qualidade, 
tamanho médio, grau médio de 
amadurecimento, com casca sã, sem rupturas. 

21 	LARANJA, de 1° qualidade, tamanho médio, 
grau médio de amadurecimento. 
MAÇÃ- Fruta de boa qualidade, sem defeitos 
sérios, apresentando tamanho, cor e 

22 conformação uniforme. Fruta bem 
desenvolvida e madura. A casca deve estar 
livre de rachaduras, perfurapies e 
apodrecidas. 
OLEO DE SOJA- embalagem plástica 
contendo 900 ml de óleo. Data de validade: no 
mínimo 12 meses após entrega. 
SAL — refinado, iodado, 1' qualidade, não 
deve apresentar Sujidades, misturas 
inadequada ao produto. Embalagem: devem 

24 	estar intacta, acondicionado em pacotes de 
poi ietileno transparente, termos soldada, 
atóxica. com  capacidade de 1 kg. Prazo de 
validade mínimo 12 meses a contar a partir da 
data de entrega. 
SALSICHA - de came bovina / Suíno tipo 
hot-dog com no máximo de 2% de amido. 
Com  aspecto característico, cor própria sem 
manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e 
sabor próprio, com adição de agua ou gelo no 
máximo de 10% . Com registro no SIF ou 
SISP— embalagem de 5 kg. 

26 	POLPA DE FRUTAS, sabores: goiaba, 
acerola, cá, caju e abacaxi. 
SARDINHA- EM CONSERVA de óleo 
comestível de boa qualidade, acondicionada 

27 	em latas de 130 gramas cada, reforçadas, sem 
ferrugem e sem amassados. Deve conter data 
de fabricação e validade, registro no MA e 
inspecionado pelo SIF- cx com 50 und. 
SUCO 	CONCENTRADO 	DE 
CAJU/GOIABA e ACEROLA EM 
GARRAFA 500 ML. Preparado liquido para 
refresco de frutas com 30% de polpa da fruta, 
com concentração pam 6 a 8 partes de agua, 
adoçado, preparado por meio de processo 
tecnológico adequado, não fermentado, de 
cor, aroma e sabor característicos da fruta, 
submetido a tratamento que assegure sua 
conservação e apresentação até o momento do 
consumo. 
TEMPERO COMPLETO (alho, sal, 
pimenta, cominho- 300 g. A Embalagem deve 

29 	estar intacta, bem vedada e deve constar: data 
de fabricação de no máximo 1 mês da data de 
entrega do produto, prazo de validade, 
informação nutricional e ingredientes. 

3.780,00 

3.100,00 

1.800.00 

1.884,00 

9.520,00 

1.860,00 

1.390,00 

98.500,00 

66.300,00 

16.800,00 
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VINAGRE - Embalagem de 500 ml. A 
embalagem deve estar intacta, bem vedada e 

30 	deve constar: data de fabricação de no 
máximo 1 mês da data de entrega do produto, 
prazo de validade, informação nutricional e 
ingredientes. 
CENOURA de la qualidade, tamanho médio, 
apresentando grau médio de maturação, com 
casca sã, sem rupturas, livre de enfermidades, 
isento de partes pútridas. Embalagem: em 
sacos plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada, apresentando na 
embalagem etiqueta de pesagem. 
REPOLHO-Folhas de tamanho médio, de P 
qualidade, com aparência compacta e firme, 
sã, sem rupturas, sem lesões de origem fisica 

32 	ou mecdnica. isenta de partes pútridas, livre 
de enfermidades. Embalagem: em sacos 
plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada, apresentando na embalagem 
etiqueta de pesagem. 
BATATA INGLESA- de P qualidade, 
tamanho médio, apresentando grau médio de 
maturação, com casca sã, sem rupturas, livre 
de enfermidades, isento de partes pittridas. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, 
conforme quantidade solicitada, presentando 
na embalagem etiqueta de pesage 

33 

1.000 unidades 2,76 2.760,00 

500 kg 3,05 1.525.00 

250 kg 3.45 862,50 

200 kg 3,05 610,00 
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