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LICITAÇÃO ELETRÔNICA  Nº  087/2021 - CSL/EMSERH.  SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO 
Nº 137.453/2020-EMSERH. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 018/2021-EMSERH. PROCESSO Nº 137.453/2020-EMSERH. 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 087/2021-CSL/EMSERH. Pelo 
presente instrumento, a Empresa Maranhense de Serviços Hospitala-
res - EMSERH, inscrita no CNPJ nº 18.519.709/0001-63, com sede 
na Avenida Borborema, quadra 16, nº 25, Calhau. CEP: 65.071-360 
– São Luís/MA, doravante denominada ORGÃO GERENCIADOR 
E PARTICIPANTE, neste ato representada por seu titular, Marcos 
Antônio da Silva Grande, Presidente da EMSERH, portador do CPF 
nº 746.418.162-04, considerando a LICITAÇÃO ELETRÔNICA 
Nº 087/2021 – CSL/EMSERH, para REGISTRO DE PREÇOS, 
cujo resultado registrado na Ata da Sessão Pública realizada em 24 de 
maio de 2021, indica como vencedora a empresa  I L FIALHO JÚ-
NIOR COMÉRCIO - EIRELI, e a respectiva homologação às fls. 
863 do Processo nº 137.453/2020-EMSERH. RESOLVE: Regis-
trar os preços dos produtos propostos pela(s) empresa(s) I L FIA-
LHO JÚNIOR COMÉRCIO - EIRELI, inscrita no CNPJ: 
11.063.540/0001-30, localizada na Avenida das Comunicações, Qd 
09, nº 08, Cohafuma, São Luís/MA, representada pelo Sr. Ilídio 
Lima Fialho Júnior, portador do RG: 122423933/ SESP/MA e o 
CPF: 930.814.303-30, nas quantidades estimadas, de acordo com a 
classificação por elas alcançada, por item, atendendo as condições 
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de 
Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas 
no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, dis-
ponível em “www.emserh.ma.gov.br”, da Lei Estadual nº 9.529, de 
23 de novembro de 2011, da Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezem-
bro de 2015, do Decreto Estadual n° 36.184, 21 de Setembro de 2020 
e do Decreto Estadual n° 33.358, de 19 de setembro de 2017, aplican-
do subsidiariamente a Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 
e Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas altera-
ções. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. Parágrafo Pri-
meiro - A presente Ata tem por objeto contratação de empresa para o 
fornecimento de GÊNEROS SECOS, CARNES, AVES, PEIXES, 
HORTIFRUTIS, POLPAS, DESCARTAVÉIS, QUIMICOS e 
MATERIAL DE LIMPEZA, mediante Sistema de Registro de Pre-
ços, para atender à demanda do Hospital Regional de Urgência e 
Emergência de Presidente Dutra, unidade administrada pela EM-
SERH., conforme especificações e condições constantes nos Anexo I 
do Edital da LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 087/2021 – CSL/
EMSERH, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a docu-
mentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedo-
ras, conforme consta nos autos do Processo nº 137.453/2020-EM-
SERH. Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a 
contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO 
ÚNICO deste documento, podendo a EMSERH promover as aquisi-
ções de acordo com as suas necessidades. CLÁUSULA SEGUNDA 
– DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pará-
grafo Único - A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, con-
tados a partir de sua publicação. CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo 
Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, através da Co-
missão Setorial de Licitação - CSL, nos seus aspectos operacionais, 
consoante o art. 2° do Decreto Estadual nº 33.358, de 19 de setembro 
de 2017 e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
EMSERH disponível em “www.emserh.ma.gov.br”. Parágrafo Se-
gundo – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada 
para aquisições do respectivo objeto, por participantes de mesma na-
tureza jurídica da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - 
EMSERH. CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFI-
CAÇÕES E QUANTITATIVOS. Parágrafo Único - Os preços 
registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos, marcas, 
empresas beneficiárias e representante(s) legal(is) da(s) empresa(s) 
encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de 

Preços CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE EN-
TREGA.. Parágrafo Primeiro – A Contratada fica obrigada a forne-
cer os produtos no endereço indicado no Contrato e/ou Ordem de 
Fornecimento emitida pela EMSERH. Parágrafo Segundo – O pra-
zo para o início do fornecimento será de acordo com a necessidade da 
EMSERH, contados a partir da assinatura do contrato ou do recebi-
mento da “Ordem de Fornecimento”, conforme disposto no Edital e 
seus anexos. CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EN-
TREGA. Parágrafo Único - A empresa detentora/consignatária des-
ta Ata de Registro de Preços poderá ser convocada a firmar contrata-
ções, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital do 
certame e legislação pertinente. CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVI-
SÃO DE PREÇOS. Os preços registrados manter-se-ão inalterados 
pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso 
de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste ins-
trumento. Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem 
revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado. Pa-
rágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos 
preços de mercado, a EMSERH solicitará à(s) empresa(s) beneficiá-
ria(s), mediante correspondência, redução do preço registrado, de 
forma a adequá-lo ao mercado. CLAUSULA OITAVA - DA ADE-
SÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Desde que devidamen-
te justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua va-
lidade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração pública que não tenha participado do certame, desde 
que tenha a mesma natureza jurídica da Empresa Maranhense de Ser-
viços Hospitalares, mediante anuência da EMSERH. Parágrafo Pri-
meiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de 
preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, de-
verão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão. Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor 
beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento de-
corrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes 
e futuras decorrentes da ata, assumidas com a EMSERH. Parágrafo 
Terceiro - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere 
este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e regis-
trados na ata de registro de preços para a EMSERH, não podendo 
ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada 
item registrado na ata de registro de preços para a EMSERH, inde-
pendentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
CLÁUSULA NONA-DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS. 
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir 
seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor; Parágrafo Pri-
meiro - Para registro adicional de preços dos demais licitantes, será exi-
gida a análise da documentação de habilitação; Parágrafo Segundo - A 
apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame 
em relação ao licitante vencedor; Parágrafo Terceiro-Além do preço do 
1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outro fornecedor, 
desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor; 
Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro 
tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do pri-
meiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas 
no art. 39 do Decreto Estadual 36.184/2020, devendo ser registrados 
obedecendo à ordem prevista do art. 19, § 3º referido Decreto Estadu-
al e o art. 154, § 2º do Regulamento Interno de Licitações e Con-
tratos da EMSERH. CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELA-
MENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo 
Primeiro-A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada 
de pleno direito, pela EMSERH, quando: a) Descumprir as condi-
ções da ata de registro de preços; b) Não formalizar contrato ou ins-
trumento equivalente decorrente do registro de preços ou não retirar 
ou devolver devidamente assinado o instrumento contratual, o pedido 
de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
EMSERH, sem justificativa aceitável; c) Não aceitar reduzir o seu 
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preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles prati-
cados no mercado; d)Sofrer sanção prevista nos artigos 209 e 210 do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH;e)For 
declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou 
pelos municípios do Estado do Maranhão, enquanto perdurarem os 
efeitos da sanção;f)O fornecedor der causa à rescisão de contrato de-
corrente do registro de preços; g) Em qualquer das hipóteses de 
inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de pre-
ços.Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço regis-
trado, a(s) empresa(s) beneficiária(s) será(ão) comunicado(s) formal-
mente, por meio de documento que será juntado ao processo 
administrativo da presente Ata, após sua ciência. Parágrafo Terceiro 
– No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a co-
municação será feita por meio de publicação no Diário Oficial do 
Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o preço registrado a 
partir dela. Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para 
cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela EM-
SERH, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades 
cabíveis. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICA-
ÇÃO. Parágrafo Único - A EMSERH fará publicar a presente Ata no 
Diário Oficial do Estado, após a sua assinatura, nos termos da Legis-
lação vigente. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPO-
SIÇÕES FINAIS. Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se 

fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Pre-
ços, conforme o caso. Parágrafo Segundo - Integra esta Ata o Edital 
da LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 087/2021 – CSL/EMSERH e 
seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. Pará-
grafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos 
materiais, caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRA-
TADA. Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de 
acordo com Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
EMSERH, disponível em “www.emserh.ma.gov.br”, da Lei Esta-
dual nº 9.529, de 23 de novembro de 2011, da Lei Estadual n° 
10.403 de 29 de dezembro de 2015, do Decreto Estadual n° 36.184, 
21 de Setembro de 2020 e do Decreto Estadual n° 33.358, de 19 de 
setembro de 2017, aplicando, subsidiariamente, a Lei Federal n° 
13.303, de 30 de junho de 2016 e Lei Complementar n° 123 de 14 
de dezembro de 2006 e suas alterações. CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCEIRA - DO FORO. Fica eleito o foro da capital do Estado do 
Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privi-
legiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
instrumento. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam 
o presente, na presença de duas testemunhas. São Luís (MA), 20 de julho 
de 2021. Marcos Antônio da Silva Grande-Presidente da EMSERH. 
Ilídio Lima Fialho Júnior-I L Fialho Júnior Comércio – EIRELI.

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 087/2021 – CSL/EMSERH. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 137.453/2020 – EMSERH. ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 018/2021 – EMSERH. LICITAÇÃO ELETRÕNICA N.º 087/2021 – CSL/EMSERH. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 137.453/2020 – 
EMSERH. VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES. Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 018/2021 - EMSERH, celebrada 
entre a EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face à 
realização da LICITAÇÃO ELETRONICA N° 087/2021 – CSL/EMSERH. OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de GÊNE-
ROS SECOS, CARNES, AVES, PEIXES, HORTIFRUTIS, POLPAS, DESCARTAVÉIS, QUIMICOS e MATERIAL DE LIMPEZA, 
mediante Sistema de Registro de Preços, para atender à demanda do Hospital Regional de Urgência e Emergência de Presidente Dutra.

QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.
EMPRESA: I L FIALHO JÚNIOR COMÉRCIO - EIRELI
CNPJ n° 11.063.540/0001-30 Telefone/Fax: (98) 98899-1237
Endereço: Avenida das Comunicações, Qd 09, nº 08, Cohafuma, São Luís/MA E-mail: ilfialhocomercio@gmail.com

QUADRO 2 – SERVIÇO / MATERIAL REGISTRADO
LOTE 01

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND. QNT Marca / 
Fabricante

VALOR 
UNIT.

VALOR 
TOTAL 

1 Açafrão da terra, não contém glúten, de primeira qualidade, com identifi-
cação do produto e prazo de validade. KG 180 MARATÁ 16,49 2.968,20

2 Açúcar Refinado, embalagem de 01 kg, de primeira qualidade, com iden-
tificação do produto e prazo de validade. KG 15120 ITAJÁ 3,36 50.803,20

3

Adoçante Dietético, líquido, a base de sucralose. Ingredientes: água, edulco-
rantes artificiais: sucralose e acesulfame-k, espessante carboximetilcelulose, 
conservante benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. Não contém Glúten. 
Embalagem com 100 ml, com identificação do produto e prazo de validade.

UND 504 MARATÁ 7,82 3.941,28

4

Adoçante Sucralose em sachê de 0,8g. Ingredientes: lactose, antiumectan-
te dióxido de silício, edulcorantes artificiais: sucralose e acesulfame-K. 
Não contém Glúten. Embalagem com identificação do produto e prazo de 
validade. Embalagem com 50 sachês.

UND 54 ASSUCRIN 9,26 500,04

5 Ameixa seca, sem caroço, embalagem de 200g, com identificação do pro-
duto e prazo de validade. KG 360 MARIZA 9,40 3.384,00

6 Amido de Arroz, pacote com 500g, com identificação do produto e prazo 
de validade. UND 900 YOKI 5,20 4.680,00

7 Amido de Milho, pacote com 500g, com identificação do produto e prazo 
de validade. UND 900 KIMIMO 4,54 4.086,00

8 Flocão de Milho, pacote com 500g, com identificação do produto e prazo 
de validade. UND 3240 MARATÁ 1,85 5.994,00

9 Arroz Branco, subgrupo polido, classe longo fino, tipo 1, pacote contendo 
1 kg, com identificação do produto e prazo de validade. KG 21600 PAINHO 5,69 122.904,00

10 Arroz integral, classe longo fino, tipo 1, pacote contendo 1 kg, com iden-
tificação do produto e prazo de validade. KG 1188 URBANO 5,27 6.260,76
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11 Sardinha sólido, em óleo comestível, embalagem lata, contendo 170g, 
com identificação do produto e prazo de validade. LATA 720 LAJE 4,05 2.916,00

12 Aveia em flocos finos, embalagem com 200g, com identificação do pro-
duto e prazo de validade. CX 1494 YOKI 6,75 10.084,50

13 Azeite de dendê puro, baixa acidez, embalagem com 500ml, com identi-
ficação do produto e prazo de validade. UND 18 MARIZA 14,29 257,22

14
Azeite de Oliva, puro, extra virgem, sem colesterol, acidez máxima 
0,50%, embalagem em vidro com bico dosador, contendo 500 ml, com 
identificação do produto e prazo de validade.

UND 288 COCINERO 14,96 4.308,48

15

Azeitona Verde, em conserva salmoura (água e sal), sem caroço, acidu-
lante ácido cítrico, antioxidante ácido ascórbico, embalagem contendo 
340g, com identificação do produto e prazo de validade. Peso líquido 
340g e peso drenado 200g.

PACOTE 1260 MARIZA 9,43 11.881,80

16
Batata Frita Palha Tradicional, extrafina, sabor natural, tipo Premium, 
embalagem contendo 400g, livre de gorduras trans, com identificação do 
produto e prazo de validade.

PACOTE 432 KARIS 14,82 6.402,24

17

Biscoito de água e sal, sem lactose, pacote 400g. Ingredientes: Farinha 
de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido, sal, 
extrato de malte, açúcar invertido, açúcar, fermento biológico, fermento 
químico bicarbonato de sódio e acidulante ácido. Embalagem com identi-
ficação do produto e prazo de validade.

UND 936 VIVALE 4,59 4.296,24

18

Biscoito Maria, embalagem com 400 g. Ingredientes: Farinha de trigo, 
amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada de soja, açúcar 
invertido, leite em pó, sal e malte. Fermentos químicos bicarbonato de 
sódio e fosfato monocálcico, estabilizante: Lecitina de soja, aromas artifi-
ciais de baunilha e caramelo. Contém glúten.

UND 936 VIVALE 5,30 4.960,80

19
Biscoito cream cracker integral, tipo club social ou similar, embalagem 
156g contendo 06 pacotes individuais de 26g cada.Sem gordura trans e 
baixo teor de sódio. Identificação do produto e prazo de validade.

UND 720 VIVALE 5,86 4.219,20

20
Café Torrado e Moído, moagem média, torração média, tipo, embalagem 
a vácuo, 500g, características adicionais: de primeira qualidade, aspecto, cor, 
odor e sabor próprios, com identificação do produto e prazo de validade.

PACOTE 4860 PURO 6,00 29.160,00

21 Canela em Pó, embalagem contendo 50g, com identificação do produto e 
prazo de validade. UND 400 MARIZA 5,25 2.100,00

22 Chá de Camomila, embalagem: caixa com 10 sachês, contendo no mínimo 
10g e no máximo 20g, com identificação do produto e prazo de validade. CX 180 MARATÁ 5,49 988,20

23
Chá de Cidreira, embalagem: caixa com 10 sachês, contendo individualmen-
te, no mínimo 10g e no máximo 20g, com identificação do produto e prazo 
de validade.

CX 180 MARATÁ 5,70 1.026,00

24
Chá de Erva Doce, embalagem: caixa com 10 sachês, embalados indivi-
dualmente, contendo no mínimo 10g e no máximo 20g, com identificação 
do produto e prazo de validade.

CX 180 MARATÁ 4,73 851,40

25
Chá de Hortelã, embalagem: caixa com 10 sachês, contendo individual-
mente, no mínimo 10g e no máximo 20g, com identificação do produto e 
prazo de validade.

CX 180 MARATÁ 5,34 961,20

26
Chá de Limão, embalagem: caixa com 10 sachês, contendo individualmente, 
no mínimo 10g e no máximo 20g, com identificação do produto e prazo de 
validade.

CX 54 MARATÁ 7,00 378,00

27
Chá de Maçã, embalagem: caixa com 10 sachês, contendo individualmente,
no mínimo 10g e no máximo 20g, com identificação do produto e prazo 
de validade.

CX 54 MARATÁ 5,36 289,44

28 Chocolate em Pó, 50% de cacau solúvel, embalagem contendo 200g, com 
identificação do produto e prazo de validade. PACOTE 144 MARATÁ 8,15 1.173,60

29 Coco Ralado, desidratado, não acrescido de açúcar, parcialmente desengordurado, 
embalagem contendo 100g. Com identificação do produto e prazo de validade. UND 540 MARATÁ 5,30 2.862,00

30 Corante, embalagem contendo 1kg. Com identificação do produto e prazo 
de validade. KG 6480 MARIZA 9,52 61.689,60

31 Cominho em Pó, com identificação do produto e prazo de validade. KG 630 DONA 
CLARA 16,38 10.319,40

32 Cravo da Índia, embalagem contendo 40g, com identificação do produto 
e prazo de validade. PACOTE 18 MARATÁ 5,30 95,40

33

Creme de Leite, zero lactose, embalagem de no mínimo 200g, com iden-
tificação do produto e prazo de validade. Ingredientes: creme de leite 
padronizado a 20% de gordura, enzima lactase, espessantes carboxime-
tilcelulose sódica, goma xantana e carragena e estabilizantes celulose mi-
crocristalina e citrato de sódio. Sem glútem.

CAIXA 2664 PIRACAN-
JUBA 3,90 10.389,60
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34
Creme de Leite, tradicional, apresentando teor de matéria gorda mínima 
de 25%, embalagem contendo no mínimo 200g, com identificação do pro-
duto e prazo de validade.

CAIXA 2664 ITALAC 3,78 10.069,92

35

Curry em pó. Isento de impurezas e umidade. Acondicionado em 
saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado em hermeti-
camente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e atender as especifica-
ções técnicas da NTA 09 do Decreto Estadual nº 12486 de 20/10/1978. 
Condimento indiano que mistura várias especiarias. Ideal para preparar 
aves, carnes de porco, arroz e camarão.

KG 18 RICCO 15,16 272,88

36
Doce de goiaba em tabletes, pacote contendo 50 unidades, com emba-
lagens individuais de 30g. Embalagem com identificação do produto e 
prazo de validade.

PACOTE 18000 KELLY 13,84 249.120,00

37
Doce de banana em tabletes, pacote contendo 50 unidades, com emba-
lagens individuais de 30g. Embalagem com identificação do produto e 
prazo de validade.

PACOTE 18000 KELLY 13,84 249.120,00

38 Pé de Moleque, pacote contendo 50 unidades, com embalagens individu-
ais de 30g. Embalagem com identificação do produto e prazo de validade. PACOTE 15840 KELLY 15,11 239.342,40

39 Paçoca, pacote contendo 50 unidades, com embalagens individuais de 
30g. Embalagem com identificação do produto e prazo de validade. PACOTE 10800 TURMA DA 

MONICA 24,00 259.200,00

40
Doce de leite em tabletes, pacote contendo 50 unidades, com embalagens 
individuais de 30g.
Embalagem com identificação do produto e prazo de validade.

PACOTE 9000 KELLY 21,06 189.540,00

41
Ervilha em conserva, pacote 500g. Ingrediente: Ervilhas verdes. Não con-
tém glúten. Identificação do produto e prazo de validade. Peso líquido 
300g e peso drenado 200g.

PACOTE 1548 BONARE 3,40 5.263,20

42
Essência de baunilha, embalagem contendo 500ml, com identificação do 
produto e prazo de validade. Ingredientes: Água destilada, álcool etílico, 
corante caramelo e aromatizante. Não contem glúten.

UND 72 RICCO 4,36 313,92

43 Farinha de Mandioca (Branca), grupo seco, subgrupo fino, tipo 1, embala-
gem 01 kg, com identificação do produto e prazo de validade. KG 900 NATURAL 7,61 6.849,00

44 Farinha de Rosca, embalagem com 500g, enriquecida com ferro e ácido 
fólico, com identificação do produto e prazo de validade. KG 180 MARIZA 7,70 1.386,00

45 Farinha láctea, embalagem com 500g, com identificação do produto e pra-
zo de validade. UND 828 MARATÁ 14,87 12.312,36

46 Farinha de tapioca, tipo 1, classe granulada. Embalagem 200g, com iden-
tificação do produto e prazo de validade. UND 300 NATURAL 5,00 1.500,00

47 Farinha de Trigo, embalagem com 1 kg, com identificação do produto e 
prazo de validade. KG 2880 DONA 

BENTA 6,64 19.123,20

48

Feijão branco – tipo 1, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade 
máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material ter-
roso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies, embalagem 01 
Kg. Com identificação do produto e prazo de validade.

KG 720 SABOR 8,15 5.868,00

49

Feijão Carioca, tipo 1, constituído de grãos inteiros, com teor de umida-
de máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material 
terroso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies, embalagem 
contendo 01 kg, com identificação do produto e prazo de validade.

KG 1800 SABOR 7,98 14.364,00

50

Feijão Fradinho, tipo 1, constituído de grãos inteiros, com teor de umida-
de máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material 
terroso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies, embalagem 
contendo 01 kg, com identificação do produto e prazo de validade.

KG 360 NATURAL 7,71 2.775,60

51

Feijão Preto, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros, com teor de umi-
dade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades, mistura de 
outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico, embalagem 
contendo 01kg, com identificação do produto e prazo de validade.

KG 2250 SABOR 9,95 22.387,50

52 Fermento Biológico, seco, instantâneo, embalagem contendo de 100g a 
125g, com identificação do produto e prazo de validade. UND 36 FLEIS-

CHMANN 6,94 249,84

53 Fermento em Pó Químico, embalagem contendo 100g, com identificação 
do produto e prazo de validade. UND 540 FLEIS-

CHMANN 4,99 2.694,60

54 Fósforo- palitos longos de madeira 5cm. Maço com 10 caixinhas conten-
do 40 palitos cada, com selo do INMETRO UND 200 PARANÁ 5,60 1.120,00
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55

Gelatina em Pó sabor uva, produto com açúcar, gelatina, sal, maltodextrina, 
vitaminas: A, C e E, acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato 
de sódio, aromatizante, edulcorantes artificial aspartame, ciclamato de sódio, 
acessulfame de potássio e sacarina sódica, fenilalanina, sem glutém. Emba-
lagem contendo 30g, com identificação do produto e prazo de validade.

CAIXA 2700 LUA 3,30 8.910,00

56

Gelatina em Pó sabor morango, produto com açúcar, gelatina, sal, mal-
todextrina, vitaminas: A, C e E, acidulante ácido fumárico, regulador de 
acidez citrato de sódio, aromatizante, edulcorantes artificial aspartame, 
ciclamato de sódio, acessulfame de potássio e sacarina sódica, fenilalani-
na, sem glutém. Embalagem contendo 30g, com identificação do produto 
e prazo de validade.

CAIXA 2700 LUA 2,20 5.940,00

57

Gelatina em Pó sabor limão, produto com açúcar, gelatina, sal, maltodex-
trina, vitaminas: A, C e E, acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citra-
to de sódio, aromatizante, edulcorantes artificial aspartame, ciclamato de sódio, 
acessulfame de potássio e sacarina sódica, fenilalanina, sem glutém. Em-
balagem contendo 30g, com identificação do produto e prazo de validade.

CAIXA 2700 LUA 2,20 5.940,00

58 Gelatina diet. Embalagem contendo no mínimo 24g, com identificação do 
produto e prazo de validade. CAIXA 2880 LOWÇU-

CAR 2,50 7.200,00

59
Ketchup tradicional, embalagem de 400g a 600g, com identificação do 
produto e prazo de validade. Ingredientes: Tomate, açúcar, vinagre, sal, 
cebola e aroma natural. Sem glútem.

UND 288 PALMERON 9,62 2.770,56

60
Leite Condensado, zero lactose, embalagem 395g, com identificação do 
produto e prazo de validade. Ingredientes: leite Integral, açúcar e enzima 
lactase.

UND 180 CREMOR 5,57 1.002,60

61 Leite Condensado, tradicional, embalagem 395g, com identificação do 
produto e prazo de validade. UND 900 CREMOR 5,35 4.815,00

62
Leite de Coco, tradicional, embalagem contendo 200 ml, com identifica-
ção do produto e prazo de validade. Ingredientes: leite de coco modifica-
do, pasteurizado e homogeneizado, reduzido teor de gordura.

UND 360 SOCOCO 4,78 1.720,80

63
Leite em pó integral instantâneo embalagem pacote de 200g. Embalagem 
com descrição dos produtos e data de validade. Ingredientes: Leite inte-
gral, vitaminas (C, A e D) e pirofosfato férrico. Não contém glúten.

UND 7902 CCGL 6,74 53.259,48

64 Leite em pó desnatado embalagem com 400g.
Embalagem com descrição dos produtos e data de validade. UND 1620 CCGL 16,50 26.730,00

65
Leite zero lactose. Embalagem de 01 litro com identificação do produto e 
prazo de validade, Composição: 0% Lactose Colesterol, sem conservan-
tes, com proteína, vitaminas A, B6, B12, C, D, E e ácido fólico.

LITRO 360 PIRACAN-
JUBA 5,09 1.832,40

66 Lentilha, classe misturada, tipo 1. Embalagem 500g, com identificação do 
produto e prazo de validade. UND 180 MARIZA 9,39 1.690,20

67 Louro em Folhas Secas, embalagem contendo 40g, com identificação do 
produto e prazo de validade. UND 36 MARATÁ 1,75 63,00

68 Macarrão italiano espaguete, com ovos, pacote contendo 500g, com iden-
tificação do produto e prazo de validade. PACOTE 2880 BRANDINI 4,90 14.112,00

69 Macarrão italiano Parafuso, pacote contendo 500g, com identificação do 
produto e prazo de validade. PACOTE 2160 BRANDINI 6,25 13.500,00

70 Macarrão para lasanha, pacote contendo 500g, com identificação do pro-
duto e prazo de validade. PACOTE 396 BRANDINI 7,10 2.811,60

71 Maionese Cremosa – embalagem de 500g UND 400 PALMERON 8,00 3.200,00

72 Margarina, embalagem contendo 500g, com identificação do produto e 
prazo de validade. UND 2970 PRIMOR 7,27 21.591,90

73 Margarina sem sal, embalagem contendo 500g, com identificação do pro-
duto e prazo de validade. UND 558 QUALY 7,27 4.056,66

74 Milho de pipoca embalagem com 500 g. Embalagem com descrição e 
prazo de validade. UND 18 MARIZA 3,32 59,76

75
Milho Verde, em conserva, embalagem contendo 300g, com iden-
tificação do produto e prazo de validade. Peso líquido 300g e 
peso drenado 200g.

UND 1944 BONARE 3,73 7.251,12

76 Molho de Tomate Pomarola Tradicional, embalagem 340g, com identifi-
cação do produto e prazo de validade. UND 360 JULIETE 3,79 1.364,40

77 Extrato de tomate Tradicional, embalagem 340g, com identificação do 
produto e prazo de validade. UND 6840 PALMERON 3,33 22.777,20

78 Molho Shoyo, de soja, embalagem contendo 150ml, com identificação do 
produto e prazo de validade. UND 360 MARIZA 4,52 1.627,20
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79
Óleo Comestível, vegetal, de milho, puro, fino, sem colesterol, rico em 
vitamina e, embalagem contendo 900 ml, com identificação do produto 
e prazo de validade.

UND 3510 ABC 12,50 43.875,00

80
Orégano, embalagem de 1kg, com identificação do produto e prazo de 
validade.

KG 108 MARIZA 34,29 3.703,32

81
Ovos Classe A, branco, embalagem contendo 30 unidades, com identifi-
cação do produto e prazo de validade.

CARTELA 720 AVINE 16,80 12.096,00

82
Pão de forma integral, acondicionado em pacotes com aproximadamente 
500g. Fatiados verticalmente com aproximadamente 25g cada fatia.

PACOTE 360 MARYPAN 7,73 2.782,80

83
Pão francês, simétrico, com uniformidade no assado. Embalagem atóxica 
e higienizada. Unidade de no mínimo 50g.

UND 71280 MARYPAN 0,56 39.916,80

84
Pão doce, simétrico, com uniformidade no assado. Embalagem atóxica e 
higienizada. Unidade de no mínimo 50g.

UND 18000 MARYPAN 0,70 12.600,00

85
Fécula de tapioca, de primeira qualidade, embalado de 01 Kg, em saco plástico 
transparente, sem sujidades, com identificação do produto e prazo de validade. 
Ingredientes: Fécula de mandioca

KG 90 AMAFIL 8,20 738,00

86
Proteína de soja. Embalagem de polipropileno transparente, 500g, com 
identificação do produto e prazo de validade.

KG 90 CAMIL 7,54 678,60

87
Sal Refinado, iodado, para consumo doméstico, pacote contendo 01 kg, com 
identificação do produto e prazo de validade.

KG 1098
ALMIRAN-

TE
1,60 1.756,80

88
Tempero Completo, sem pimenta, com identificação do produto e prazo 
de validade.

KG 540 MARIZA 9,78 5.281,20

89

Torrada levemente salgada, embalagem 160g: Ingredientes: Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, 
extrato de malte, e estabilizante: lecitina de soja (INS 322), com identifi-
cação do produto e prazo de validade.

PACOTE 540
FORTALE-

ZA
3,23 1.744,20

90
Trigo para Quibe, cor clara, embalagem contendo 500g, com identifica-
ção do produto e prazo de validade.

UND 24 MARIZA 5,95 142,80

91
Uvas Passas sem sementes, embalagem com identificação do produto e 
data de validade.

KG 126 RICCO 17,50 2.205,00

92

Vinagre Balsâmico Tradicional. Ingredientes: Vinagre de vinho tinto, 
água extrato de madeiras nobres, carboidrato caramelizado e sacarose. 
Acidez 5,5% Sem glúten. Embalagem 500 ml, com identificação do pro-
duto e prazo de validade.

UND 720 FIGUEIRA 2,22 1.598,40

93
Vinagre de maçã. Ingredientes: Ingredientes: Fermentado acético de 
maça, água e conservante INS224. Acidez. 4,0%. Sem glúten. Embala-
gem 750 ml, com identificação do produto e prazo de validade.

UND 180 FIGUEIRA 4,43 797,40

94 Água mineral natural não gasosa, galão de 20 litros. GALÃO 5220 MAR DOCE 8,26 43.117,20
95 Água mineral natural não gasosa, embalagem 500ml. UND 65000 MAR DOCE 1,07 69.550,00

96

Água de coco natural. Isenta de glúten. Não fermentada e não alcoólica. 
Normas de produção e embalagem que sigam as orientações sanitárias 
vigentes, Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega, em-
balagem 1000 ml.

UND 432 BOM COCO 8,48 3.663,36

97
Mistura a base de milho para mingau, pacote com 500g, com identificação 
do produto e prazo de validade.

UND 864 MARATÁ 7,72 6.670,08

98
Mingau Multi cerais, embalagem entre 230g a 400g, com identificação do 
produto e prazo de validade.

UND 198 MARATÁ 11,00 2.178,00

99
Mingau de Arroz, embalagem entre 230g e 400g, com identificação do 
produto e prazo de validade.

UND 360 MARATÁ 11,11 3.999,60

100
Mingau mix de cereais, embalagem entre 230g e 400g, com identificação 
do produto e prazo de validade.

UND 900 MARATÁ 11,28 10.152,00

101
Caldo de carne, caixa com 114g. Composição básica: sal, gordura vegetal, 
amido, cebola, extrato de carne, salsa, amido, louro, pimenta do reino.

CX 90 KITANO 3,10 279,00

102
Caldo de frango, caixa com 114g. Composição básica: sal, gordura vegetal, 
amido, cebola, extrato de frango, salsa, amido, louro, pimenta do reino.

CX 90 KITANO 5,88 529,20

103
Farinha amarela, embalagem de 01 kg, com identificação do produto e 
prazo de validade.

KG 1440 NATURAL 8,11 11.678,40

104 Queijo parmesão ralado KG 90 DA VACA 67,01 6.030,90
VALOR TOTAL DO LOTE:  2.171.994,16
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LOTE 04

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND QNT Marca / 
Fabricante

VALOR 
UNIT.R$

VALOR 
TOTAL R$

1
Polpa de Abacaxi, de primeira qualidade, embalagem individual, com 
100g, embalados em saco plástico transparente e resistente, com especifi-
cação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade.

KG 3600 FRUTARY 9,00 32.400,00

2
Polpa de Acerola, de primeira qualidade, embalagem individual, com 
100g, embalados em saco plástico transparente e resistente, com especifi-
cação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade.

KG 3690 FRUTARY 9,00 33.210,00

3
Polpa de Cajá, de primeira qualidade, embalagem individual, com 100g, 
embalados em saco plástico transparente e resistente, com especificação 
dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade.

KG 3600 FRUTARY 9,00 32.400,00

4
Polpa de Caju, de primeira qualidade, embalagem individual, com 100g, 
embalados em saco plástico transparente e resistente, com especificação 
dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade.

KG 3690 FRUTARY 9,00 33.210,00

5
Polpa de Goiaba, de primeira qualidade, embalagem individual, com 
100g, embalados em saco plástico transparente e resistente, com especifi-
cação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade.

KG 3690 FRUTARY 9,00 33.210,00

6
Polpa de Manga, de primeira qualidade, embalagem individual, com 
100g, embalados em saco plástico transparente e resistente, com especifi-
cação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade.

KG 3600 FRUTARY 9,00 32.400,00

7
Polpa de tamarindo, de primeira qualidade, embalagem individual, com 
100g, embalados em saco plástico transparente e resistente, com especifi-
cação dos ingredientes, data de fabricação e o prazo de validade.

KG 3420 FRUTARY 9,40 32.148,00

VALOR TOTAL DO LOTE:  228.978,00

LOTE 05

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND. QNT Marca / 
Fabricante

VALOR 
UNIT.R$

VALOR 
TOTALR$

1

COLHER plástica descartável, confeccionada em plástico resistente na 
cor branca ou translucida, medindo 15 ou 16 cm de comprimento. O pro-
duto deve ser isento de materiais estranhos, rachaduras, deformações, re-
barbas ou arestas. Embaladas higienicamente em sacos plásticos e acon-
dicionados em caixa de papelão. Acondicionadas conforme a praxe do 
fabricante de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o 
seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identifica-
ção de procedência e quantidade.

CX 1000 486 PRA FESTA  88,02 42.777,72

2

FACA plástica descartável, confeccionada em plástico resistente na cor 
branca ou translucida, medindo 15 ou 16 cm de comprimento. O produto 
deve ser isento de materiais estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas 
ou arestas. Embaladas higienicamente em sacos plásticos e acondiciona-
dos em caixa de papelão. Acondicionadas conforme a praxe do fabricante 
de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação de 
procedência e quantidade.

CX 1000 252 PRA FESTA 15,00 3.780,00

3 COPOS descartáveis, capacidade de 180ml, poliestireno, atóxico, branco, 
normas NBR 14865/2002. CX 2500 360 MINAS-

PLAST  85,02 30.607,20

4 COPOS descartáveis, capacidade de 300ml, poliestireno, atóxico, branco, 
normas NBR 14865/2002. CX 2000 144 MINAS-

PLAST 175,00 25.200,00

5

FILME para alimentos, em plástico aderente PVC (policloreto de vinila), 
atóxico, inodoro, com alto brilho, largura de 28cm, tipo 9, transparen-
te, isento de furos, rasgos ou partículas estranhas, em rolo, sem serrilha, 
constando na embalagem do produto a identificação do fabricante, largura 
e comprimento do filme, data de fabricação, prazo de validade, tipo de 
filme, orientação para manuseio. O produto deve estar em conformidade 
com a ABNT NBR 15043:2010. Rolo 100m.

ROLO 198 LUSAFILM  30,00 5.940,00

6 GUARDANAPO de papel- simples- branco medindo 22x18 cm - 
APRESENTAÇÃO: FARDO COM 50 PACOTES FARDO 90 PEROLA 65,10 5.859,00

7 MARMITEX de isopor com 3 DIVISORIAS com tampa, 1200ml. UND 277200 ULTRA 1,60 443.520,00

8 PAPEL TOALHA. TOALHA DE PAPEL PARA COZINHA, TIPO FO-
LHA SIMPLES, COMPRIMENTO 22, LARGURA 20, COR PCT 900 PEROLA 5,99 5.391,00

9 POTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 100 ML, POLIESTIRENO, 
ATÓXICO, BRANCO, NORMAS NBR 14865/2002 E NB. CX 2000 396 MINAS-

PLAST 83,00 32.868,00
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10 POTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, POLIESTIRENO, 
ATÓXICO, BRANCO, NORMAS NBR 14865/2002 E NB. CX 1000 720 MINAS-

PLAST 148,80 107.136,00

11 MARMITEX EM ISOPOR, REDONDA, FECHAMENTO MANUAL, 
COM TAMPA EM ISOPOR, CAPACIDADE EM VOLUME: 500 ML UND 64800 ULTRA  0,58 37.584,00

12 BOBINA DE SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO TAMANHO 
25X35 CM.

PCT C/ 
1000 360 ORLEPAST  30,50 10.980,00

13 SACO P/LIXO PRETO 200 LITROS. – REFORÇADO UND 36000 3R INDUS-
TRI 1,00 36.000,00

14 SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS - REFORÇADO UND 27000 3R INDUS-
TRI 0,40 10.800,00

15 SACO P/ GELADINHO PCT C/ 
1000 720 SEGPLAST  8,83 6.357,60

16 SACO PLÁSTICO PARA SANDUÍCHES DO TIPO HAMBURGUER, 
EM POLIETILENO ATÓXICO, NA COR BRANCA

PCT C/ 
1000 360 VABENE 26,50 9.540,00

17 TAMPA DESCARTÁVEL, PARA COPO DE 200 ML, POLIESTIRENO, 
ATÓXICO, NORMAS NBR 14865/2002 E NB CX 2000 144 MINAS-

PLAST 145,00 20.880,00

18 TAMPA DESCARTÁVEIS, PARA COPO DE 300 ML, POLIESTIRE-
NO, ATÓXICO, NORMAS NBR 14865/2002 E NB CX 1000 180 MINAS-

PLAST 125,00 22.500,00

19 TAMPA DESCARTÁVEL, PARA COPO DE 100 ML, POLIESTIRENO, 
ATÓXICO, NORMAS NBR 14865/2002 E NB CX 2000 144 MINAS-

PLAST  129,13 18.594,72

20 TNT WIPPER/PERFEX 300MTS ROLO 54 VABENE 123,50 6.669,00

21

LUVAS DE BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, COM C.ª 
(CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABA-
LHO), TAMANHO GRANDE, COR AMARELA E VERDE, CARAC-
TERÍSTICAS ADICIONAIS AVELUDADA INTERNAMENTE E AN-
TIDERRAPANTE, USO DOMÉSTICO

PCT C/ 01 
PAR 300 VABENE 0,95 285,00

22

LUVAS DE BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, COM C.ª 
(CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABA-
LHO), TAMANHO MÉDIO, COR AMARELA E VERDE, CARACTE-
RÍSTICAS ADICIONAIS AVELUDADA INTERNAMENTE E ANTI-
DERRAPANTE, USO DOMÉSTICO

PCT C/ 01 
PAR 300 VABENE 2,36 708,00

23

LUVAS DE BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, COM C.ª 
(CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABA-
LHO), TAMANHO PEQUENO, COR AMARELA E VERDE CARAC-
TERÍSTICAS ADICIONAIS AVELUDADA INTERNAMENTE E AN-
TIDERRAPANTE, USO DOMÉSTICO.

PCT C/ 01 
PAR 300 VABENE  3,07 921,00

24 MÁSCARA DESCARTAVEL, TRIPLA COM ELÁSTICO 100% POLI-
PROPILENO - ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA. PCT C/ 100 486 FARMATEX 40,00 19.440,00

25 TOUCAS DESCARTÁVEIS DE ALTA QUALIDADE, SAFONADA, 
100% POLIPROPILENO. NÃO PERECÍVEL, NÃO PCT C/ 100 198 FARMA-

TEX 25,40 5.029,20

26 Canudo plástico. Canudos de plástico, de material não reciclado, dobrá-
vel, com no mínimo 7mm de diâmetro, embalados individualmente PCT C/ 100 144 STRAW

PLAST  6,04 869,76

27

GARFO PLASTICO DESCARTÁVEL:
confeccionado em plástico resistente na cor branca ou translucida medin-
do 15 ou 16cm de comprimento. O produto deve ser isento de materiais 
estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou arestas. Embaladas hi-
gienicamente em sacos plásticos e acondicionados em caixa de papelão. 
Acondicionadas conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a hi-
giene e a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação de procedência e quantidade.

CX 1000 252 PRA FESTA 14,90 3.754,80

28 BOBINA DE SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO TAMANHO 
30X40 CM. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES BOB 72 ORLEPAST  38,18 2.748,96

29 BOBINA DE SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO TAMANHO 
40X60 CM. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES BOB 72 ORLEPAST  52,50 3.780,00

30 Saco PARA AMOSTRA COM TARJA estéril e lacrado. TAMANHO 12 
cm x 30 cm UND 18000 ORLEPAST 0,36 6.480,00

31 COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE 50 ML, POLIESTIRENO, 
ATÓXICO, BRANCO, NORMAS NBR 14865/2002 E NB PCT C/ 100 36 MINAS-

PLAST 2,80 100,80

32
Papel alumínio - Folha de alumínio, com um lado opaco e outro brilhoso, 
em rolo, com as seguintes dimensões: 0,45 x 7,5m. De fácil desenrolar: 
papel não aderente a camada de baixo do rolo. Para fins culinários

Rolo 432 VABENE  5,55 2.397,60

VALOR TOTAL DO LOTE:  929.499,36
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LOTE 06

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND. QNT Marca / 
Fabricante

VALOR 
UNIT. R$

VALOR 
TOTAL R$

1

Detergente líquido desincrustante, limpador de gorduras carbonizadas em 
fogões, grelhas, chapas, fritadeiras. Inodoro. Biodegradável. A embala-
gem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
número do lote, validade. Rótulo: deverá estar de acordo com a legislação 
vigente, constar de forma clara e impressa as informações: nome do pro-
duto e sua finalidade; modo de uso e precauções.

5 
LITROS 360 START 95,37 34.333,20

2

Detergente para pisos e azulejos. Detergente líquido, alcalino clorado, in-
dicado para limpeza e desinfecção de pisos, superfícies, bancadas, pare-
des, equipamentos em aço inox, tábua e placas de altileno. Com teor de 
cloro ativo entre 2,0 e 3,0%. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, numero do lote, validade. Rotulo: 
deverá estar de acordo com a legislação vigente, constar de forma clara e 
impressa as informações: nome do produto e sua finalidade, modo de usar 
e precauções, data de fabricação, validade e lote, composição do produ-
to, conteúdo da embalagem, numero do registro no ministério da saúde, 
nome, endereço e CNPJ do fabricante.

5 
LITROS 360 START 107,95 38.862,00

3

Detergente líquido neutro biodegradável, composto por maté-
ria prima ativa detergente. PH situado entre 5,5 a 8,0. O produ-
to deverá ser isento de perfume, partículas insolúveis ou mate-
riais precipitados ou inócuos à pele. Deverá garantir a remoção de 
resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido.

5 
LITROS 360 START 85,6 30.816,00

4

Detergente líquido desincrustante alcalino clorado para lavagem de uten-
sílios ou louças. Biodegradável com teor de cloro ativo de 2 a 5%. Valida-
de: 12 meses a partir da data de fabricação.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pro-
cedência, numero do lote, validade. Rótulo: deverá estar de acordo com 
a legislação vigente, constar de forma clara e impressa as informações: 
nome do produto e sua finalidade, modo de uso e precauções, nome do 
técnico responsável e seu registro no conselho regional de química; data 
de fabricação, validade e lote, composição do produto, conteúdo da emba-
lagem, numero do registro no ministério da saúde, nome e
CNPJ do fabricante.

5
LITROS 360 STARGRIL 90,500 32.580,00

5

Limpa alumínio. Limpador líquido para limpeza, higienização e remoção 
de manchas em peças, utensílios ou equipamentos de alumínio em co-
zinhas industriais. Biodegradável. A embalagem deverá conter externa-
mente os dados de identificação, procedência, número do lote e validade. 
Rótulo: deverá estar de acordo com a legislação vigente, constar de forma 
clara e impressa as informações: nome do produto e sua finalidade; modo 
de uso e precauções, nome do técnico responsável e seu registo no conse-
lho regional de química, data de fabricação, validade e lote, composição 
do produto, conteúdo da embalagem, numero do registro no ministério da 
saúde, nome, endereço e CNPJ do fabricante.

5 
LITROS 360 START 32,50 11.700,00

6

Limpa vidros- composição: laurel éter, sulfato de sódio, tensoativo aniôni-
co fluorado, éter glicólico, álcool etílico, perfume e água; características 
adicionais: aplicação para limpeza e proteção de vidros, tipo antiembaçan-
te, antiestético e desengordurante.

LITRO 90 START  8,75 787,50

7
Limpador multi-uso-composição: ingrediente ativononil fenol etoxiliado 
com 9,5 moles de óxido de eteno coadjuvantes, 1,2 benzoisotiazolin 3 Ona/ 
Dimethylolurea, ativo, solvente, sequestrante, essência, corante e água.

LITRO 90 START 6,50 585,00

8
Sabonete líquido, para as mãos, neutro, inodoro. O produto deve conter 
registro no Ministério da Saúde. Apresentar rótulo de acordo com a regu-
lamentação da ANVISA. LITRO

72 START  34,22 2.463,84

9
Mop para limpeza de parede- conjunto completo fornecido com cabo de alumínio 
anodizado (1,40m x 24mm de diâmetro), armação profi em polipropileno e aço 
galvanizado, sistema de fibras em looping e refil azul acrílico.

UND 108 BOMPACK 35,00 3.780,00

10
Mop para limpeza de teto- conjunto completo fornecido com cabo de alumínio 
anodizado (1,40m x 24mm de diâmetro), armação profi em
polipropileno e aço galvanizado, sistema de fibras em looping e refil azul acrílico.

UND 36 BOMPACK 40,00 1.440,00

11 Desinfetante em pó, específico para desinfecção de hortifrúti. Concentra-
ção do princípio ativo: de 6% a 10%. KG 72 START 25,00 1.800,00

12
Mop para limpeza de piso de 122cm- conjunto completo fornecido com 
cabo de alumínio anodizado (1,40m), armação profi em polipropileno e aço 
galvanizado de 122x14cm, sistema de fibras em looping e refil azul acrílico.

UND 180 BOMPACK 35,00 6.300,00
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13

Mop para limpeza úmida, composto por um mopsuper absorvente e cabo 
com sistema de torção, cabo de alumínio (22cm) anonizado (1,50m), ar-
mação profi em polipropileno e aço galvanizado de 122x14cm, sistema de 
fibras em looping e refil com 85% de algodão e 15% de poliéster.

UND 180 BOMPACK 35,00 6.300,00

14 Rodo com cabo para cozinha industrial, base e cabo em alumínio com 
dimensões aproximadas de 50 cm (base) e 1,5m (cabo). UND 36 NOVIÇA  34,34 1.236,24

15

Fibra –material não biodegradável, em manta não tecido, de fibras sintéti-
cas, unidas com resina a prova d’gua e impregnada com material abrasivo, 
composta de suporte manual. Usado para limpeza geral. Dimensões apro-
ximadas: 102x260mm.

UND 180 BETTANIN  1,51 271,80

16

Esponja para limpeza (dupla face) - material: espuma de poliuretano e fi-
bra sintética niberal abrasiva, formato retangular, aplicação limpeza geral, 
características adicionais: dupla face (uma macia para superfícies e outra 
fibrosa para limpeza pesada), comprimento mínimo 11cm, largura mínima 
7,5, espessura mínima 2cm. Embalagem com 03 unidades. Validade mí-
nima de 12 meses.

PACOTE 900 3M  2,25 2.025,00

17

Fibraço- material não biodegradável, em manta não tecido, de fibras sinté-
ticas, unidas com resina a prova d’gua e impregnada com material abrasi-
vo, composta de suporte manual. Usado para limpeza pesada. Dimensões 
aproximadas de 87x125mm. Pacote com 05 unidades

PACOTE 360 BETTANIN  17,50 6.300,00

18 Pá coletora de lixo- material: plástico, aplicação em limpeza. UND 18 NOVIÇA  15,13 272,34

19
Vassoura de nylon- cerdas com comprimento de aproximadamente 17cm. 
Comprimento da base de no mínimo 25cm e largura de no mínimo 4cm. 
Com capa de proteção. Cabo rosqueável de no mínimo 1,20m.

UND 18 NOVIÇA  19,40 349,20

20
Vassoura de piaçaba- cerdas com comprimento de aproximadamente 
17cm. Comprimento da base de no mínimo 25cm e largura de no mínimo 
4cm. Cabo de no mínimo 1,20m.

UND 18 NOVIÇA  17,00 306,00

21
Esponja de aço para limpeza- material: lã de aço carbono,  formato retangular, 
aplicação utensílios e limpeza em geral, características adicionais  textura 
macia e isenta de sinais de oxidação. Embalagem com 08 UNIDADES

PACOTE 360 ASSOLAN 20,20 7.272,00

22 Papel higiênico - de primeira qualidade; folha simples; acabamento pico-
tado; na cor branca. Fardo com 64 unidades. FARDO 30 ELEGAN-

CY  85,00 2.550,00

23

Refil para MOP de limpeza: refil mop pó, composto por fios 100% acrílico 
de fios tramados que não soltam fiapos. Alto poder de retenção de abrasivi-
dade na limpeza. Parte superior confeccionada em tecido sintético lavável, 
de fácil secagem, com sistema de fechamento por laços. Medindo 40 cm 
de comprimento e 16cm de largura.

UND 100 BETTANIN  29,00 2.900,00

24

Refil para MOP Abrasivo, esponja abrasiva 350 x 155 x 16 mm para en-
caixe na base do mop. MATERIAL: Fibra sintética com abrasivo de 7 mm 
de espessura e espuma de poliuretano com 9 mm de espessura. Lona de 
320x120mm, costurada na esponja, para encaixe do MOP .

UND 100 BETTANIN  30,45 3.045,00

25
Refil para MOP de limpeza úmida com 100% de algodão ou 85% de algodão e 15% 
de poliéster em sua composição, refil de 300g a 400g. Medindo aproximadamente 
40x10x20cm com fios em loop e com cinta para prender os fios dobrados

UND 100 BETTANIN  12,20 1.220,00

VALOR TOTAL DO LOTE:  199.495,12

São Luís (MA), 20 de julho de 2021. Marcos Antônio da Silva Grande-Presidente da EMSERH. Ilídio Lima Fialho Júnior-I L Fialho Júnior 
Comércio – EIRELI.

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 069/2021 – CSL/EMSERH. SIS-
TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP. PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 139.658/2020 – EMSERH. ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 021/2021-EMSERH. PROCESSO Nº 
139.658/2020-EMSERH. LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 
069/2021 – CSL/EMSERH. Pelo presente instrumento, a Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, inscrita no 
CNPJ nº 18.519.709/0001-63, com sede na Avenida Borborema, qua-
dra 16, nº 25, Calhau. CEP: 65.071-360 – São Luís/MA, doravante 
denominada ORGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE, nes-
te ato representada por seu titular, Marcos Antônio da Silva Grande, 
Presidente da EMSERH, portador do CPF nº 746.418.162-04, consi-
derando a LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 069/2021 – CSL/EM-
SERH, para REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado registrado 
na Ata da Sessão Pública realizada em 27 de maio de 2021, indica 
como vencedora a empresa  I L FIALHO JÚNIOR COMÉRCIO - 
EIRELI, e a respectiva homologação às fls. 863 do Processo nº 

137.453/2020-EMSERH. RESOLVE: Registrar os preços dos 
produtos propostos pela(s) empresa(s) I L FIALHO JÚNIOR 
COMÉRCIO - EIRELI, inscrita no CNPJ: 11.063.540/0001-30, 
localizada na Avenida das Comunicações, Qd 09, nº 08, Cohafuma, 
São Luís/MA, representada pelo Sr. Ilídio Lima Fialho Júnior, 
portador do RG: 122423933/ SESP/MA e o CPF: 930.814.303-30, 
nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas 
alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento 
convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujei-
tando-se as partes às normas estabelecidas no Regulamento Interno 
de Licitações e Contratos da EMSERH, disponível em “www.emserh.
ma.gov.br”, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de novembro de 2011, da 
Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015, do Decreto Esta-
dual n° 36.184, 21 de Setembro de 2020 e do Decreto Estadual n° 
33.358, de 19 de setembro de 2017, aplicando subsidiariamente a Lei 
Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e Lei Complementar n° 
123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações. CLÁUSULA PRI-


