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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-
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MEIRA – DO OBJETO. Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem 
por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de GÊNE-
ROS SECOS, CARNES, AVES, PEIXES, HORTIFRUTIS, POL-
PAS, DESCARTAVÉIS, QUIMICOS e MATERIAL DE LIMPE-
ZA, mediante Sistema de Registro de Preços, para atender à demanda 
do Hospital Materno Infantil de Imperatriz e Hospital Macrorregional 
de Imperatriz Dra. Ruth Noleto, unidades administradas pela EM-
SERH., unidade administrada pela EMSERH., conforme especifica-
ções e condições constantes nos Anexo I do Edital da LICITAÇÃO 
ELETRÔNICA Nº 069/2021 – CSL/EMSERH, que passa a fazer 
parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços 
apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos 
do Processo nº 139.658/2020-EMSERH. Parágrafo Segundo - Este 
instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades 
indicadas no ANEXO ÚNICO deste documento, podendo a EM-
SERH promover as aquisições de acordo com as suas necessidades. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS. Parágrafo Único - A presente Ata terá validade 
de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação. CLÁUSU-
LA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumen-
to caberá à Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EM-
SERH, através da Comissão 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 Segundo – A presente Ata de Registro de 
Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por 
participantes de mesma natureza jurídica da Empresa Maranhense de 
Serviços Hospitalares - EMSERH. CLÁUSULA QUARTA – DOS 
PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES 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 ÚNI-
CO da Ata de Registro de Preços. CLÁUSULA QUINTA – DO LO-
CAL E PRAZO DE ENTREGA. Parágrafo Primeiro – A Contra-
tada fica obrigada a fornecer os produtos no endereço indicado no 
Contrato e/ou Ordem de Fornecimento emitida pela EMSERH. Pará-
grafo Segundo – O prazo para o início do fornecimento será de acor-
do com a necessidade da EMSERH, contados a partir da assinatura do 
contrato ou do recebimento da “Ordem de Fornecimento”, conforme 
disposto no Edital e seus anexos. CLÁUSULA SEXTA – DAS 
CONDIÇÕES DE ENTREGA. Parágrafo Único - A empresa de-
tentora/consignatária desta Ata de Registro de Preços poderá ser con-
vocada a firmar contratações, observadas as condições fixadas neste 
instrumento, no edital do certame e legislação pertinente. CLÁUSU-
LA SÉTIMA – DA REVISÃO 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-fi-
nanceira inicial deste instrumento. Parágrafo Primeiro - Os preços 
registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços 
praticados no mercado. Parágrafo Segundo - Caso o preço registra-
do seja superior à média dos preços de mercado, a EMSERH solici-
tará à(s) empresa(s) beneficiária(s), mediante correspondência, redu-
ção do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado. 
CLAUSULA OITAVA - DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de 
registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qual-
quer órgão ou entidade da administração pública que não tenha parti-
cipado do certame, desde que tenha a mesma natureza jurídica da 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, mediante anuência 
da EMSERH. Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não 
participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata 
de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata 
para manifestação sobre a possibilidade de adesão. Parágrafo Se-
gundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de pre-
ços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação 

ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudi-
que as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas 
com a EMSERH. Parágrafo Terceiro - As aquisições ou contrata-
ções 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 registrados na ata de registro de preços 
para a EMSERH, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quín-
tuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 
preços para a EMSERH, independentemente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. CLÁUSULA NONA – DO REGIS-
TRO ADICIONAL DE PREÇOS. Após o encerramento da etapa 
competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da pro-
posta do licitante vencedor; Parágrafo Primeiro - Para registro adi-
cional de preços dos demais licitantes, será exigida a análise da docu-
mentação 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 (pri-
meiro) colocado, serão registrados preços de outro fornecedor, desde 
que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor; Pa-
rágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro tem 
por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro 
colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas no art. 
39 do Decreto Estadual 36.184/2020, devendo ser registrados obede-
cendo à ordem prevista do art. 19, § 3º referido Decreto Estadual e o 
art. 154, § 2º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
EMSERH. CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo Primeiro - A pre-
sente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, 
pela EMSERH, quando:h)Descumprir as condições da ata de regis-
tro de preços; i)Não formalizar contrato ou instrumento equivalente 
decorrente do registro de preços ou não retirar ou devolver devida-
mente assinado o instrumento contratual, o pedido de compra ou ins-
trumento equivalente no prazo estabelecido pela EMSERH, sem jus-
tificativa aceitável; j)Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na 
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;k)
Sofrer sanção prevista nos artigos 209 e 210 do Regulamento Interno 
de Licitações e Contratos da EMSERH;l)For declarada inidônea pela 
União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pelos municípios do Esta-
do do Maranhão, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;m)O for-
necedor der causa à rescisão de contrato decorrente do registro de 
preços; n) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial 
do contrato decorrente do registro de preços. Parágrafo Segundo – 
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a(s) empresa(s) benefi-
ciária(s) será(ão) comunicado(s) formalmente, por meio de documen-
to 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 comunicação será feita por meio de pu-
blicação 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 EMSERH, facultando-se a este, neste 
caso, a aplicação das penalidades cabíveis. CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO. Parágrafo Único - A EMSERH 
fará publicar a presente Ata no Diário Oficial do Estado, após a sua 
assinatura, nos termos da Legislação vigente. CLÁUSULA DÉCI-
MA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Parágrafo Pri-
meiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registra-
das por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, 
a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso. Parágrafo 
Segundo - Integra esta Ata o Edital da LICITAÇÃO ELETRÔNI-
CA Nº 069/2021 – CSL/EMSERH e seus anexos e as propostas das 
empresas registradas nesta Ata. Parágrafo Terceiro - Poderá haver 
modificações nos locais da entrega dos materiais, caso em que a 
CONTRATANTE notificará a CONTRATADA. Parágrafo Quar-
to - 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 Estadual nº 9.529, de 23 de no-
vembro de 2011, da Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 
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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 al-
terações. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO. Fica 
eleito o foro da capital do Estado do Maranhão, com renúncia expres-

sa de qualquer outro, por mais privilegiado 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 Fia-
lho Júnior-I L Fialho Júnior Comércio – EIRELI.

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 069/2021 – CSL/EMSERH. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP. PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 139.658/2020 – EMSERH. ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REF.: ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 021/2021 – EMSERH. LICITAÇÃO ELETRÕNICA N.º 069/2021 – CSL/EMSERH. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 139.658/2020 – EMSERH. VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES. Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 021/2021 
- 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° 069/2021 – CSL/EMSERH. 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 Preços, para atender à demanda do Hospital Materno Infantil de Imperatriz e 
Hospital Macrorregional de Imperatriz Dra. Ruth Noleto, unidades administradas pela EMSERH.

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 identificação do 
produto e prazo de validade. KG 600 HIKARE 10,00 6.000,00

2 Açúcar Refinado, embalagem de 01 kg, de primeira qualidade, com identificação 
do produto e prazo de validade. KG 18000 SABOR 3,36 60.480,00

3

Adoçante Dietético, líquido, a base de sucralose. Ingredientes: água, edulcorantes ar-
tificiais: sucralose e acesulfame-k, espessante carboximetilcelulose, conservante ben-
zoato de sódio e acidulante ácido cítrico. Não contém Glúten. Embalagem com 100 ml, 
com identificação do produto e prazo de validade.

UND 600 SADIO 2,00 1.200,00

4
Adoçante Sucralose em sachê de 0,8g. Ingredientes: lactose, antiumectante dióxido de 
silício, edulcorantes artificiais: sucralose e acesulfame-K. Não contém Glúten. Emba-
lagem com identificação do produto e prazo de validade. Embalagem com 50 sachês.

UND 100 DOCE ME-
NOR 2,00 200,00

5 Ameixa em calda, embalagem de 200g a 300g, com identificação do produto e 
prazo de validade. KG 360 MARIZA 6,25 2.250,00

6 Amido de Arroz, pacote com 500g, com identificação do produto e prazo de validade. UND 1000 YOKI 5,20 5.200,00
7 Amido de Milho, pacote com 500g, com identificação do produto e prazo de validade. UND 1000 VITAMILHO 4,54 4.540,00
8 Flocão de Milho, pacote com 500g, com identificação do produto e prazo de validade. UND 4300 VITAMILHO 1,85 7.955,00

9 Arroz Branco, subgrupo polido, classe longo fino, tipo 1, pacote contendo 1 kg, 
com identificação do produto e prazo de validade. KG 25000 PAINHO 5,60 140.000,00

10 Arroz integral, classe longo fino, tipo 1, pacote contendo 1 kg, com identificação 
do produto e prazo de validade. KG 1100 REALENGO 4,75 5.225,00

11 Sardinha sólido, em óleo comestível, embalagem lata, contendo 170g, com identi-
ficação do produto e prazo de validade. LATA 720 SOMAG 

LAJE 4,00 2.880,00

12 Aveia em flocos finos, embalagem com 200g,com identificação do produto e prazo 
de validade. CX 1900 YOKI 2,99 5.681,00

13
Azeite de Oliva, puro, extra virgem, sem colesterol, acidez máxima 0,50%, emba-
lagem em vidro com bico dosador, contendo 500 ml, com identificação do produto 
e prazo de validade.

UND 1000 COCINEIRO 15,78 15.780,00

14
Azeitona Verde, em conserva salmoura (água e sal), sem caroço, acidulante ácido 
cítrico, antioxidante ácido ascórbico, embalagem contendo 340g, com identifica-
ção do produto e prazo de validade. Peso líquido 340g e peso drenado 200g

UND 1300 VALE FERTIL 5,50 7.150,00

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

PA-
COTE 1000 MINAS 12,50 12.500,00

16

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

UND 1600 VIVALE 3,50 5.600,00

17

Biscoito Maria, embalagem com 400 g. Ingredientes: Farinha de trigo, amido de mi-
lho, 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 artificiais de baunilha e caramelo. Contém glúten.

UND 1500 VIVALE 4,25 6.375,00
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18

Biscoito integral, sem lactose, pacote 400g. Ingredientes: Farinha de trigo fortifi-
cada 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 identificação do produto e prazo de validade.

UND 1500 VITARELLA 3,99 5.985,00

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

UND 2000 CLUB SO-
CIAL 3,99 7.980,00

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.

PA-
COTE 9500 SÃO BRAZ 6,00 57.000,00

21 Canela em Pó, embalagem contendo 50g, com identificação do produto e prazo 
de validade. UND 550 RICO 3,50 1.925,00

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 250 LEÃO 3,99 997,50

23 Chá de Cidreira, embalagem: caixa com 10 sachês, contendo individualmente, no 
mínimo 10g e no máximo 20g, com identificação do produto e prazo de validade. CX 250 LEÃO 3,99 997,50

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

CX 250 LEÃO 3,99 997,50

25 Chá de Hortelã, embalagem: caixa com 10 sachês, contendo individualmente, no 
mínimo 10g e no máximo 20g, com identificação do produto e prazo de validade. CX 250 LEÃO 3,99 997,50

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 250 LEÃO 1,00 250,00

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 250 LEÃO 5,36 1.340,00

28 Chocolate em Pó, 50% de cacau solúvel, embalagem contendo 200g, com identifi-
cação do produto e prazo de validade.

PA-
COTE 900 NESTLÉ 1,00 900,00

29 Coco Ralado, desidratado, não acrescido de açúcar, parcialmente desengordurado, 
embalagem contendo 100g. Com identificação do produto e prazo de validade. UND 700 COPRA FINA 5,30 3.710,00

30 Corante, embalagem contendo 1kg. Com identificação do produto e prazo de validade. KG 2000 MARATA 9,52 19.040,00
31 Cominho em Pó, com identificação do produto e prazo de validade. KG 1000 MARATA 16,38 16.380,00

32 Cravo da Índia, embalagem contendo 40g, com identificação do produto e prazo 
de validade.

PA-
COTE 100 RICO 5,30 530,00

33

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

CAI-
XA 2000 CAMPONESA 0,99 1.980,00

34 Creme de Leite, tradicional, apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, em-
balagem contendo no mínimo 200g, com identificação do produto e prazo de validade.

CAI-
XA 3000 NILZA 3,78 11.340,00

35

Curry em pó. Isento de impurezas e umidade. Acondicionado em saco de polietile-
no, íntegro, atóxico, resistente, vedado em hermeticamente 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 
especificações técnicas da NTA 09 do Decreto Estadual nº 12486 de 20/10/1978. 
Condimento indiano que mistura várias especiarias. Ideal para preparar aves, car-
nes de porco, arroz e camarão.

KG 40 RICO 3,00 120,00

36 Doce de goiaba em tabletes, pacote contendo 50 unidades, com embalagens in-
dividuais de 30g. Embalagem com identificação do produto e prazo de validade.

PA-
COTE 2000 LIMOEIRO 13,84 27.680,00

37 Doce de banana em tabletes, pacote contendo 50 unidades, com  embalagens in-
dividuais de 30g. Embalagem com identificação do produto e prazo de validade.

PA-
COTE 2000 LIMOEIRO 13,84 27.680,00

38 Pé de Moleque, pacote contendo 50 unidades, com  embalagens individuais de  
30g. Embalagem com identificação do produto e prazo de validade.

PA-
COTE 1500 LIMOEIRO 14,50 21.750,00

39

Pimenta do reino, moída, pura, em pó fino, obtida de frutos maduros de espécies 
genuínas, são limpos, dessecados e moídos, de coloração cinza escuro, isenta de 
sujidades e materiais estranhos. Pacote com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura.

KG 75 MARATA 15,50 1.162,50

40 Paçoca, pacote contendo 50 unidades, com  embalagens individuais de  30g. Em-
balagem com identificação do produto e prazo de validade.

PA-
COTE 1800 LIMOEIRO 19,00 34.200,00

41 Doce de leite em tabletes, pacote contendo 50 unidades, com embalagens indivi-
duais de  30g Embalagem com identificação do produto e prazo de validade.

PA-
COTE 1800 LIMOEIRO 15,50 27.900,00

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

PA-
COTE 1540 ODERICH 2,50 3.850,00
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43
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 90 RICO 0,50 45,00

44 Farinha de Mandioca (Branca), grupo seco, subgrupo fino, tipo 1, embalagem 01 
kg, com identificação do produto e prazo de validade. KG 2000 NATURAL 4,50 9.000,00

45 Farinha de Rosca, embalagem com 500g, enriquecida com ferro e ácido fólico, 
com identificação do produto e prazo de validade. KG 900 AMAFIL 5,50 4.950,00

46 Farinha láctea, embalagem com 500g, com identificação do produto e prazo de 
validade. UND 1200 MARATA 7,50 9.000,00

47 Farinha de tapioca, tipo 1, classe granulada. Embalagem 200g, com identificação 
do produto e prazo de validade. UND 800 NATURAL 5,00 4.000,00

48 Farinha de Trigo com fermento, embalagem com 1 kg, com identificação do pro-
duto e prazo de validade. KG 2880 PURISSIMA 5,99 17.251,20

49

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

KG 1200 SABOR 5,20 6.240,00

50

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

KG 4500 SABOR 7,98 35.910,00

51

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

KG 900 SABOR 3,50 3.150,00

52

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

KG 4500 SABOR 9,90 44.550,00

53 Fermento Biológico, seco, instantâneo, embalagem contendo 100g, com identifi-
cação do produto e prazo de validade. UND 500 FLEIS-

CHMANN 1,99 995,00

54 Fermento em Pó Químico, embalagem contendo 230g, com identificação do pro-
duto e prazo de validade. UND 800 FLEIS-

CHMANN 5,25 4.200,00

55 Fósforo- palitos longos de madeira 5cm. Maço com 10 caixinhas contendo 40 pa-
litos cada, com selo do INMETRO UND 300 PARANÃ 4,90 1.470,00

56

Gelatina em Pó sabor uva, produto com açúcar, gelatina, sal, maltodextrina, vita-
minas: 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. Embalagem contendo 30g, 
com identificação do produto e prazo de validade.

CAI-
XA 3000 APTI 1,99 5.970,00

57

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

CAI-
XA 3000 APTI 1,90 5.700,00

58

Gelatina em Pó sabor limão, produto com açúcar, gelatina, sal, maltodextrina, vi-
taminas: 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. Embalagem contendo 30g, 
com identificação do produto e prazo de validade.

CAI-
XA 3000 APTI 1,99 5.970,00

59

Gelatina em Pó sabor abacaxi, produto com açúcar, gelatina, sal, maltodextrina, vi-
taminas: 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. Embalagem contendo 30g, 
com identificação do produto e prazo de validade.

CAI-
XA 3000 APTI 2,20 6.600,00

60 Gelatina diet. Embalagem contendo no mínimo 24g, com identificação do produto 
e prazo de validade.

CAI-
XA 3000 LOWÇUCAR 2,50 7.500,00

61
Ketchup tradicional, embalagem de 567g, com identificação do produto e prazo 
de validade. Ingredientes: Tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola e aroma natural.
Sem glútem.

UND 800 PALMEIRON 4,99 3.992,00

62 Leite Condensado, zero lactose, embalagem 395g, com identificação do produto e 
prazo de validade. Ingredientes: leite Integral, açúcar e enzima lactase. UND 1000 CAMPONESA 1,00 1.000,00

63 Leite Condensado, tradicional, embalagem 395g, com identificação do produto e 
prazo de validade. UND 2000 CAMPONESA 5,35 10.700,00
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64
Leite de Coco, tradicional, embalagem contendo 200 ml, com identificação do 
produto e prazo de validade. Ingredientes: leite de coco modificado, pasteurizado 
e homogeneizado, reduzido teor de gordura.

UND 600 PURO COCO 2,85 1.710,00

65
Leite em pó integral instantâneo embalagem pacote de 200g. Embalagem com 
descrição dos produtos e data de validade. Ingredientes: Leite integral, vitaminas 
(C, A e D) e pirofosfato férrico. Não contém glúten.

UND 17000 CCGL 6,74 114.580,00

66 Leite em pó desnatado embalagem com 400g. Embalagem com descrição dos pro-
dutos e data de validade. UND 2400 CCGL 15,00 36.000,00

67
Leite zero lactose. Embalagem de 01 litro com identificação do produto e prazo de 
validade, Composição: 0% Lactose Colesterol, sem conservantes, com proteína, 
vitaminas A, B6, B12,C,D,E e ácido fólico.

LI-
TRO 3500 SUPRA SOY 1,50 5.250,00

68 Lentilha, classe misturada, tipo 1; Embalagem 500g, com identificação do produto 
e prazo de validade. UND 400 AMAFIL 9,25 3.700,00

69 Louro em Folhas Secas, embalagem contendo 40g, com identificação do produto 
e prazo de validade. UND 1200 MARATA 1,75 2.100,00

70 Macarrão italiano espaguete, com ovos, pacote contendo 500g, com identificação 
do produto e prazo de validade.

PA-
COTE 4600 BRANDINI 3,90 17.940,00

71 Macarrão italiano Parafuso, pacote contendo 500g, com identificação do produto 
e prazo de validade.

PA-
COTE 4000 BRANDINI 5,25 21.000,00

72 Macarrão para lasanha, pacote contendo 500g, com identificação do produto e pra-
zo de validade.

PA-
COTE 2000 CADORE 6,50 13.000,00

73 Margarina, embalagem contendo 500g, com identificação do produto e prazo de 
validade. UND 3200 VIGOR 6,25 20.000,00

74 Margarina sem sal, embalagem contendo 500g, com identificação do produto e 
prazo de validade Peso líquido 300g e peso drenado 200g UND 1000 VIGOR 5,99 5.990,00

75 Milho de pipoca embalagem com 500 g. Embalagem com descrição e prazo de 
validade. UND 120 MARIZA 1,50 180,00

76 Milho Verde, em conserva, embalagem contendo 300g, com identificação do pro-
duto e prazo de validade. UND 1700 ODERICH 3,00 5.100,00

77 Molho de Tomate Pomarola Tradicional, embalagem 340g, com identificação do 
produto e prazo de validade. UND 910 JULIETA 2,60 2.366,00

78 Extrato de tomate Tradicional, embalagem 340g, com identificação do produto e 
prazo de validade. UND 5000 PREDILECTA 2,99 14.950,00

79
Molho Shoyo, de soja, embalagem contendo 150ml, com identificação do produto 
e prazo de validade.

UND 900 GOTA 3,25 2.925,00

80
Óleo Comestível, vegetal, de milho ou soja, puro, fino, sem colesterol, rico em 
vitamina e, embalagem contendo 900 ml, com identificação do produto e prazo 
de validade.

UND 5760 SOYA 10,50 60.480,00

81 Orégano, embalagem de 1kg, com identificação do produto e prazo de validade. KG 400 MARATA 4,29 1.716,00

82
Ovos Classe A, branco, embalagem contendo 30 unidades, com identificação do 
produto e prazo de validade.

CAR-
TELA 1400 AVINE 16,80 23.520,00

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

UND 12000 DELLANO 0,64 7.680,00

84 Pão francês, simétrico, com uniformidade no assado. Embalagem atóxica e 
higienizada. Unidade de no mínimo 50g. UND 60280 DELLANO 0,56 33.756,80

85 Pão doce, simétrico, com uniformidade no assado. Embalagem atóxica e 
higienizada. Unidade de no mínimo 50g. UND 60280 DELLANO 0,70 42.196,00

86 Bolo de trigo-Constituído de farinha de trigo, leite, ovos, manteiga, açúcar e fer-
mento, com variações de sabor: cenoura, baunilha, laranja,chocolate e mesclado. KG 6500 DELLANO 18,76 121.940,00

87
Fécula de mandioca, 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 1200 DO ZÉ 5,25 6.300,00

88 Proteína de soja. Embalagem de polipropileno transparente, 500g, com identifica-
ção do produto e prazo de validade. KG 720 SINHA 5,50 3.960,00

89
Sal Refinado, iodado, para consumo doméstico, paco-
te contendo 01 kg, com identificação do produto e prazo 
de validade.

KG 3000 VENEZA 1,25 3.750,00

90 Tempero Completo, sem pimenta, com identificação do produto e prazo de vali-
dade. KG 700 MARIZA 6,99 4.893,00

91

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

PA-
COTE 25000 DELLANO 1,50 37.500,00
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92 Trigo para Quibe, cor clara, embalagem contendo 500g, com identificação do pro-
duto e prazo de validade. UND 300 MARIZA 1,50 450,00

93 Uvas Passas sem sementes, embalagem com identificação do produto e data de 
validade. KG 400 RICCO 12,50 5.000,00

94
Vinagre Balsâmico Tradicional. Ingredientes: Vinagre de vinho tinto, água extrato 
de madeiras nobres, carboidrato caramelizado e sacarose. Acidez 5,5% Sem glú-
ten. Embalagem 500 ml, com identificação do produto e prazo de validade.

UND 720 TOSCANO 2,22 1.598,40

95
Vinagre de maçã. Ingredientes: Ingredientes: Fermentado acético de maça, água e 
conservante INS224. Acidez. 4,0%. Sem glúten. Embalagem 750 ml, com identifi-
cação do produto e prazo de validade.

UND 1400 MINHOTO 3,00 4.200,00

96 Água mineral natural não gasosa, galão de 20 litros. GA-
LÃO 4000 MAR DOCE 2,50 10.000,00

97 Água mineral natural não gasosa, embalagem 500ml. UND 130000 MAR DOCE 1,25 162.500,00

98
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, embalagem 1000 ml.

UND 2160 PUROCOCO 4,50 9.720,00

99 Mistura a base de milho para mingau, pacote com 500g, com identificação do 
produto e prazo de validade. UND 1200 MARATA 4,99 5.988,00

100 Mingau Multi cerais, pacote com 400g, com identificação do produto e prazo de 
validade. - embalagem entre 230g e 400g. UND 1000 MARATA 4,99 4.990,00

101 Mingau de Arroz, pacote com 400g, com identificação do produto e prazo de vali-
dade. Embalagem entre 230g e 400g. UND 900 MARATA 5,25 4.725,00

102 Mingau mix de cereais, pacote com 400g, com identificação do produto e prazo de 
validade. Embalagem entre  230g e 400g UND 900 MARATA 4,99 4.491,00

103 Caldo  de carne, tabletes com 114g. Composição básica: sal, gordura vegetal, ami-
do, cebola, extrato de carne, salsa, amido, louro, pimenta do reino. CX 600 APTI 3,15 1.890,00

104 Caldo de frango, tabletes com 114g. Composição básica: sal, gordura vegetal, ami-
do, cebola, extrato de frango, salsa, amido, louro, pimenta do reino. CX 600 KITANO 5,88 3.528,00

105 Farinha amarela, embalagem de 01 kg, com identificação do produto e prazo de validade. KG 1440 TIO JADY 2,00 2.880,00
106 Queijo parmesão ralado KG 300 BRETUTI 30,00 9.000,00

107

Maionese-Cremosa.Composta de água, óleo vegetal, amido modificado, ovos pas-
teurizados, açúcar, vinagre, sal, suco de limão, conservador sorbato de potássio, 
estabilizantes: goma guar e goma xantana, acidulantes: ácido lático e ácido cítrico, 
antioxidantes: EDTA. Embalagem:500g.

UND 820 FRANZ 4,70 3.854,00

108

Milho branco para canjica- Branca despeliculada, tipo 1, após cozimento de-
verá manter- se macia. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não vio-
lada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, 
informações nutricionais, lote, gramadura, datas de fabricação e vencimen-
to. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data da entrega do produto. 
Embalagem de 500g.

UND 800 SINHA 3,50 2.800,00

VALOR TOTAL DO LOTE:  1.605.998,90

LOTE 3 - HORTIFRUTI

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND QNT Marca  
Fabricante

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1

Abacate,   de   primeira   qualidade,   in natura, apresentando grau de maturação   
que   permita   suportar   a manipulação, o transporte    e    a conservação  em  
condições  adequadas para   o   consumo,   com   ausência   de sujidades, parasitas 
e larvas.

   KG 550 NACIONAL 8,84 4.862,00

2

Abacaxi Pérola, de primeira qualidade, in    natura, apresentando grau de 
maturação que permita   suportar   a manipulação, o transporte e a conservação  em  
condições  adequadas para   o   consumo,   com   ausência   de sujidades, parasitas e 
larvas.

   KG 936 TURIAÇU 4,90 4.586,40

3

Abóbora, de primeira qualidade,   in natura, apresentando grau      de maturação   
que   permita   suportar   a manipulação, o transporte e a conservação  em  condi-
ções  adequadas para   o   consumo,   com   ausência   de sujidades, parasitas  
e larvas.

   KG 5400 BATÃ 4,32 23.328,00

4

Abobrinha,  de  primeira  qualidade,  in natura, apresentando grau de matu-
ração,   que permita suportar   a manipulação, o transporte e a conservação 
em  condições  adequadas para   o   consumo, com   ausência   de sujidades, 
parasitas  e larvas.

   KG 3200 BATÃ 3,78 12.096,00

5
Acelga,  de  primeira,  in  natura,  maço, apresentando grau de evolução completo  
do  tamanho,  aroma  e  cor próprios,  com  ausência  de  sujidades, parasitas e 
larvas.

   KG 1900 DA MATA 5,61 10.659,00
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6

Ameixa fresca,  de primeira,  in natura, apresentando  grau  de  maturação  
que permita   suportar   a   manipulação,   o transporte e a    conservação    em 
condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas.

   KG 2000 NACIONAL 10,97 21.940,00

7
Alface        Americana,        em        pé, apresentando     grau     de     evolu-
ção completo  do  tamanho,  aroma  e  cor próprios,  com  ausência  de  suji-
dades, parasitas e larvas.

MAÇO 2200 DA MATA 6,00 13.200,00

8 Alface , em pé, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma 
e   cor   próprios,   com   ausência   de sujidades, parasitas e larvas. MAÇO 10.080 DA MATA 3,28 33.062,40

9 Alface   Roxa,   em   pé,   apresentando grau    de    evolução    completo    do tama-
nho,  aroma  e  cor  próprios,  com ausência   de   sujidades,   parasitas   e larvas. MAÇO 1200 DA MATA 3,98 4.776,00

10
Alho,   in   natura,   de   primeira,   sem réstia,  sem  casca,  bulbo  inteiriço,  de boa  
qualidade,  firme  e  intacto,  sem lesões,  perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, sem sujidades, parasitas e larvas, com identificação do produto.

KG 1300 LEAL SABOR 25,50 33.150,00

11
Banana Prata, in natura, apresentando grau    de    maturação    que    permita suportar 
a manipulação, o transporte e a      conservação      em      condições adequadas   para   
o   consumo,   com ausência   de   sujidades,   parasitas   e larvas.

UND 85.080 NACIONAL 2,58 219.506,40

12

Batata doce, de primeira qualidade, in natura,       compacta       e       firme, 
apresentando  grau  de  maturação  que permita   suportar   a   manipulação,   
o transporte    e    a    conservação    em condições adequadas para o consu-
mo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

KG 980 DA MATA 4,24 4.155,20

13

Batata Inglesa, de  primeira qualidade, in     natura,     compacta     e     firme, 
apresentando  grau  de  maturação  que permita   suportar   a   manipulação,   
o transporte    e    a    conservação    em condições adequadas para o consu-
mo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

KG 9.740 DA MATA 5,78 56.297,20

14

Berinjela,   de   primeira   qualidade,   in natura,      apresentando      grau      
de maturação   que   permita   suportar   a manipulação,    o    transporte    e    
a conservação  em  condições  adequadas para   o   consumo,   com   ausência   
de sujidades, parasitas e larvas.

KG 800 DA MATA 5,72 4.576,00

15

Beterraba,  de  primeira  qualidade,  in natura,      apresentando      grau      de 
maturação   que   permita   suportar   a manipulação,    o    transporte    e    a 
conservação  em  condições  adequadas para   o   consumo,   com   ausência   
de sujidades, parasitas e larvas.

KG 2720 DA MATA 5,75 15.640,00

16
Brócolis,     de     primeira     qualidade, apresentando     grau     de     evolu-
ção completo  do  tamanho,  aroma  e  cor próprios,  com  ausência  de  suji-
dades, parasitas e larvas.

KG 500 DA MATA 6,82 3.410,00

17

Cebola      Nacional,      de      primeira qualidade,  in  natura,  casca  proteto-
ra, apresentando  grau  de  maturação,  tal que      lhe      permita      suportar      
a manipulação,    o    transporte    e    a conservação  em  condições  adequa-
das para   o   consumo,   com   ausência   de sujidades, parasitas e larvas.

KG 7980 MAANAIM 4,99 39.820,20

18
Cebola  roxa,  de  primeira,  in  natura, apresentando  grau  de  maturação  que permita   
suportar   a   manipulação,   o transporte    e    a    conservação    em condições adequa-
das para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

KG 1000 MAANAIM 8,00 8.000,00

19
Cebolinha,  maço,  fresca,  de  primeira qualidade,     tamanho     e     colo-
ração uniformes,      devendo      ser      bem desenvolvida,  firme  e  intacta,  
isentam de  enfermidades,  sujidades,  parasitas e larvas.

MAÇO 3000 DA MATA 6,70 20.100,00

20

Cenoura,   de   primeira   qualidade,   in natura,      apresentando      grau      
de maturação   que   permita   suportar   a manipulação,    o    transporte    e    
a conservação  em  condições  adequadas para   o   consumo,   com   ausência   
de sujidades, parasitas e larvas.

KG 8200 MAANAIM 4,99 40.918,00

21
Cheiro    Verde,   maço,    fresca,    de primeira     qualidade,     tamanho     e 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de enfermidades,  sujidades,  parasitas  e larvas.

MAÇO 8000 DA MATA 3,35 26.800,00

22

Chuchu,  de   primeira   qualidade,   in natura,      apresentando      grau      de 
maturação   que   permita   suportar   a manipulação,    o    transporte    e    a 
conservação  em  condições  adequadas para   o   consumo,   com   ausência   
de sujidades, parasitas e larvas.

KG 8000 DA MATA 4,15 33.200,00

23
Couve      Manteiga,      de      primeira qualidade,  picado,  in  natura,  molho, 
inteiro,  verde,  apresentando  grau  de evolução completo do tamanho, aroma 
e   cor   própria,   com   ausência   de sujidades, parasitas e larvas.

MAÇO 5900 DA MATA 3,80 22.420,00

24
Couve-flor,   de   primeira,   in   natura, apresentando  grau  de  maturação  que per-
mita   suportar   a   manipulação,   o transporte    e    a    conservação    em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

KG 500 DA MATA 7,64 3.820,00

25
Espinafre,  de  primeira,  in  natura,  em pé,   apresentando  grau  de  evolu-
ção completo  do  tamanho,  aroma  e  cor próprios,  com  ausência  de  suji-
dades, parasitas e larvas.

MAÇO 250 DA MATA 6,27 1.567,50
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26
Goiaba,  in  natura,  apresentando  grau de  maturação  que  permita  suportar  
a manipulação,    o    transporte    e    a conservação  em  condições  adequa-
das para   o   consumo,   com   ausência   de sujidades, parasitas e larvas.

KG 600 NACIONAL 5,50 3.300,00

27
Laranja,  de  primeira,  in  natura,  tipo pera, apresentando grau de maturação 
que permita suportar a manipulação, o transporte    e    a    conservação    em condi-
ções adequadas para o consumo, com  ausência  de  sujidades,  parasitas e larvas.

UND 75880 NACIONAL 1,91 144.930,80

28

Limão,    de    primeira    qualidade,    in natura,  tipo  Taiti,  apresentando  
grau de  maturação  que  permita  suportar  a manipulação,    o    transporte    
e    a conservação  em  condições  adequadas para   o   consumo,   com   au-
sência   de sujidades, parasitas e larvas.

UND 6200 DA MATA 2,48 15.376,00

29

Maçã, de primeira qualidade, tipo Fuji, vermelha,   in   natura,   apresentando 
grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e 
a      conservação      em      condições adequadas   para   o   consumo,   com 
ausência   de   sujidades,   parasitas   e larvas.

UND 62000 NACIONAL 3,60 223.200,00

30

Mamão,  de  primeira,  in  natura,  tipo formosa,     apresentando     grau     de 
maturação,    tal    que    lhe    permita suportar a manipulação, o transporte e 
a      conservação      em      condições adequadas   para   o   consumo,   com 
ausência   de   sujidades,   parasitas   e larvas.

KG 12000 FRUTANA 4,36 52.320,00

31

Macaxeira,   de   primeira,   in   natura, descascada,   apresentando   grau   de 
maturação,    tal    que    lhe    permita suportar a manipulação, o transporte e 
a      conservação      em      condições adequadas   para   o   consumo,   com 
ausência   de   sujidades,   parasitas   e larvas.

KG 3800 DA MATA 3,66 13.908,00

32

Manga,  de  primeira,  in  natura,  tipo Tommy,     apresentando     grau     de 
maturação,    tal    que    lhe    permita suportar a manipulação, o transporte e 
a      conservação      em      condições adequadas   para   o   consumo,   com 
ausência   de   sujidades,   parasitas   e larvas.

KG 1026 NACIONAL 4,99 5.119,74

33
Manjericão,  de  primeira  qualidade,  in natura, apresentando grau de evolução 
completo  do  tamanho,  aroma  e  cor próprios,  com  ausência  de  sujidades, 
parasitas e larvas.

MAÇO 300 DA MATA 3,80 1.140,00

34
Maxixe,  in  natura,  apresentando  grau de   maturação,   tal   que   lhe   permita 
suportar a manipulação, o transporte e a      conservação      em      condições ade-
quadas   para   o   consumo,   com ausência   de   sujidades,   parasitas   e larvas.

KG 400 DA MATA 6,95 2.780,00

35

Melancia,    de    primeira    qualidade, apresentando  grau  de  maturação,  tal 
que      lhe      permita      suportar      a manipulação,    o    transporte    e    a 
conservação  em  condições  adequadas para   o   consumo,   com   ausência   
de sujidades, parasitas e larvas.

KG 5600 NACIONAL 2,44 13.664,00

36

Melão Amarelo, de primeira qualidade, apresentando  grau  de  maturação,  
tal que      lhe      permita      suportar      a manipulação,    o    transporte    e    
a conservação  em  condições  adequadas para   o   consumo,   com   ausência   
de sujidades, parasitas e larvas.

KG 13000 NACIONAL 4,50 58.500,00

37

Pêra, de primeira qualidade, in natura, apresentando  grau  de  maturação,  tal 
que      lhe      permita      suportar      a manipulação,    o    transporte    e    a 
conservação  em  condições  adequadas para   o   consumo,   com   ausência   
de sujidades, parasitas e larvas.

KG 2000 NACIONAL 12,50 25.000,00

38

Pimentão   Amarelo,   de   primeira,   in natura,      apresentando      grau      
de maturação   que   permita   suportar   a manipulação,    o    transporte    e    
a conservação  em  condições  adequadas para   o   consumo,   com   ausência   
de sujidades, parasitas e larvas.

KG 220 DA MATA 13,18 2.899,60

39

Pimentão    Verde,    de    primeira,    in natura,      apresentando      grau      de 
maturação   que   permita   suportar   a manipulação,    o    transporte    e    a 
conservação  em  condições  adequadas para   o   consumo,   com   ausência   
de sujidades, parasitas e larvas.

KG 1800 DA MATA 4,78 8.604,00

40

Pimentão  Vermelho,  de  primeira,  in natura,      apresentando      grau      de 
maturação   que   permita   suportar   a manipulação,    o    transporte    e    a 
conservação  em  condições  adequadas para   o   consumo,   com   ausência   
de sujidades, parasitas e larvas.

KG 220 DA MATA 13,21 2.906,20

41
Tangerina,   in   natura,   de   primeira, apresentando  grau  de  maturação  que permita   
suportar   a   manipulação,   o transporte    e    a    conservação    em condições ade-
quadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

UND 5000 NACIONAL 3,27 16.350,00

42

Quiabo,   de   primeira   qualidade,   in natura,      apresentando      grau      de 
maturação,    tal    que    lhe    permita suportar a manipulação, o transporte e 
a      conservação      em      condições adequadas   para   o   consumo,   com 
ausência   de   sujidades,   parasitas   e larvas.

KG 620 DA MATA 7,34 4.550,80

43

Repolho Branco, de primeira qualidade, sem   casca   protetora,   apresentan-
do grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o trans-
porte e a      conservação      em      condições adequadas   para   o   consumo,   
com ausência   de   sujidades,   parasitas   e larvas.

KG 6500 DA MATA 5,96 38.740,00
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44

Repolho  roxo,  de  primeira  qualidade, sem   casca   protetora,   apresentan-
do grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o trans-
porte e a      conservação      em      condições adequadas   para   o   consumo,   
com ausência   de   sujidades,   parasitas   e larvas.

KG 5000 DA MATA 7,99 39.950,00

45 Rúcula       fresca,       de       primeira, apresentando     grau     de     evolução completo  do  
tamanho,  aroma  e  cor próprios,  com  ausência  de  sujidades, parasitas e larvas. MAÇO 500 DA MATA 3,36 1.680,00

46

Tomate    “extra    a”,    de    primeira qualidade,   in   natura,   apresentando 
grau de maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e 
a      conservação      em      condições adequadas   para   o   consumo,   com 
ausência   de   sujidades,   parasitas   e larvas.

KG 7100 NACIONAL 9,99 70.929,00

47

Uva, in natura, tipo Itália, de primeira, apresentando  grau  de  maturação,  tal 
que      lhe      permita      suportar      a manipulação,    o    transporte    e    a 
conservação  em  condições  adequadas para   o   consumo,   com   ausência   
de sujidades, parasitas e larvas.

KG 600 NACIONAL 16,29 9.774,00

48

Vagem  fina,  de  primeira  qualidade,  in natura,   sem   a   presença   de   fei-
jões duros, tamanho e coloração uniformes, apresentando  grau  de  matura-
ção,  tal que      lhe      permita      suportar      a manipulação,    o    transporte    
e    a conservação  em  condições  adequadas para   o   consumo,   com   au-
sência   de sujidades, parasitas e larvas.

KG 800 DA MATA 12,80 10.240,00

49

PEPINO,   de   primeira   qualidade,   in natura,      tamanho      e      coloração 
uniformes,    apresentando    grau    de maturação,    tal    que    lhe    permita 
suportar a manipulação, o transporte e a      conservação      em      condições ade-
quadas   para   o   consumo,   com ausência   de   sujidades,   parasitas   e larvas.

KG 2000 DA MATA 5,20 10.400,00

50

PIMENTA  DE  CHEIRO,  de  primeira  qualidade,  in  natura,  tamanho  e 
coloração  uniformes,  apresentando  grau  de  maturação,  tal  que  lhe per-
mita  suportar  a  manipulação,  o  transporte  e  a  conservação  em condições  
adequadas  para  o  consumo,  com  ausência  de  sujidades, parasitas e larvas.

KG 500 DA MATA 12,24 6.120,00

51

VINAGREIRA,de  primeira  qualidade,  in  natura,  tamanho  e  coloração 
uniformes,  apresentando  grau  de  maturação,  tal  que  lhe  permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas  para o  
consumo, com  ausência de  sujidades,  parasitas  e larvas.

MAÇO 1800 DA MATA 2,60 4.680,00

 TOTAL 1.448.952,44

LOTE 04 - POLPAS

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca  
Fabricante

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1
Polpa de Abacaxi, de primeira qualidade embalados em saco plástico trans-
parente e resistente, com especificação dos ingredientes, data de fabricação 
e o prazo de validade.

KG 5000 Frutary 9,50 47.500,00

2
Polpa de Acerola, de primeira qualidade embalados em saco plástico trans-
parente e resistente, com especificação dos ingredientes, data de fabricação 
e o prazo de validade.

KG 6000 Frutary 12,00 72.000,00

3
Polpa de Cajá, de primeira qualidade embalados em saco plástico transpa-
rente e resistente, com especificação dos ingredientes, data de fabricação e 
o prazo de validade.

KG 5000 Frutary 7,18 35.900,00

4
Polpa de Caju, de primeira qualidade embalados em saco plástico transpa-
rente e resistente, com especificação dos ingredientes, data de fabricação e 
o prazo de validade.

KG 6000 Frutary 11,80 70.800,00

5
Polpa de Goiaba, de primeira qualidade embalados em saco plástico trans-
parente e resistente, com especificação dos ingredientes, data de fabricação 
e o prazo de validade.

KG 6000 Frutary 11,80 70.800,00

6
Polpa de Manga, de primeira qualidade embalados em saco plástico trans-
parente e resistente, com especificação dos ingredientes, data de fabricação 
e o prazo de validade.

KG 3000 Frutary 7,00 21.000,00

7
Polpa de tamarindo, de primeira qualidade embalados em saco plástico 
transparente e resistente, com especificação dos ingredientes, data de fabri-
cação e o prazo de validade.

KG 5100 Frutary 10,00 51.000,00

8
Polpa de maracujá, de primeira qualidade, embalagem individual em saco 
plástico transparente e resistente, com especificação dos ingredientes, data 
de fabricação e o prazo de validade.

KG 2000 Frutary 8,00 16.000,00

TOTAL385.000,00
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LOTE 05

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND. QNT Marca / 
Fabricante

VALOR 
UNI. R$

VALOR 
TOTAL 

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 identificação 
de procedência e quantidade.

CX 1000 600 PRA FESTA 88,02 52.812,00

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 acondicio-
nados em caixa de papelão. Acondicionadas conforme a praxe do fabri-
cante 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 20,00 5.040,00

3 COPOS descartáveis, capacidade de 180ml, poliestireno, atóxico, branco, 
normas NBR 14865/2002. CX 2500 560 MINAPLAST 85,02 47.611,20

4 COPOS descartáveis, capacidade de 300ml, poliestireno, atóxico, branco, 
normas NBR 14865/2002. CX 2000 210 MINAPLAST 195,00 40.950,00

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 FARDO 600 PEROLA 41,66 24.996,00
7 MARMITEX de isopor com 3 DIVISORIAS com tampa, 1200ml. UND 304400 ULTRA 1,50 456.600,00

8

PAPEL TOALHA. TOALHA DE PAPEL PARA COZINHA, TIPO FO-
LHA SIMPLES, COMPRIMENTO 22, LARGURA 20, COR BRAN-
CA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 120 FOLHAS, PACO-
TE CONTENDO 2 ROLOS

PCT 900 PEROLA 8,38 7.542,00

9 POTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 100 ML, POLIESTIRENO, 
ATÓXICO, BRANCO, NORMAS NBR 14865/2002 E NB. CX 2000 396 MINAPLAST 68,94 27.300,24

10 POTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, POLIESTIRENO, 
ATÓXICO, BRANCO, NORMAS NBR 14865/2002 E NB. CX 1000 720 MINAPLAST 165,00 118.800,00

11 MARMITEX EM ISOPOR, REDONDA, FECHAMENTO MANUAL, 
COM TAMPA EM ISOPOR, CAPACIDADE EM VOLUME: 500 ML UND 64800 ULTRA 0,57 36.936,00

12 BOBINA DE SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO TAMANHO 25X35 CM. PCT C/ 
1000 420 ORLEPAST 30,50 12.810,00

13 SACO P/LIXO PRETO 100 LITROS. – REFORÇADO UND 27000 3R INDUSTRI 0,40 10.800,00
14 SACO P/LIXO PRETO 200 LITROS. – REFORÇADO UND 36000 3R INDUSTRI 1,15 41.400,00
15 SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS- REFORÇADO UND 27000 3R INDUSTRI 0,50 13.500,00

16 SACO TRANSPARENTE 500G- medindo 
aproximadamente 12x26 PCT C/ 100 2400 CARDO-

PLAST 6,60 15.840,00

17 SACO P/ GELADINHO PCT C/ 
1000 800 SEGPLAST 8,83 7.064,00

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

PCT C/ 
1000 420 VABENE 19,04 7.996,80

19 TAMPA DESCARTÁVEL, PARA COPO DE 200 ML, POLIESTIRE-
NO, ATÓXICO, NORMAS NBR 14865/2002 E NB CX 2000 350 MINAPLAST 79,75 27.912,50

20 TAMPA DESCARTÁVEIS, PARA COPO DE 300 ML, POLIESTIRE-
NO, ATÓXICO, NORMAS NBR 14865/2002 E NB CX 1000 360 MINAPLAST 152,00 54.720,00

21 TAMPA DESCARTÁVEL, PARA COPO DE 100 ML, POLIESTIRE-
NO, ATÓXICO, NORMAS NBR 14865/2002 E NB CX 2000 550 MINAPLAST 97,00 53.350,00

22 TNT WIPPER/PERFEX 300MTS ROLO 100 VABENE 125,00 12.500,00

23

LUVAS DE BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, 
COM C.ª (CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DO MINISTÉ-
RIO DO TRABALHO), TAMANHO GRANDE, COR AMARE-
LA E VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AVELUDADA 
INTERNAMENTE E ANTIDERRAPANTE, USO DOMÉSTICO.

PCT C/ 01 
PAR 300 VABENE 2,63 789,00
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24

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

25

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
ANTIDERRAPANTE, USO DOMÉSTICO.

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

26 MÁSCARA DESCARTAVEL, TRIPLA COM ELÁSTICO 100% POLI-
PROPILENO - ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA. PCT C/ 100 486 FARMATEX 45,00 21.870,00

27
TOUCAS DESCARTÁVEIS DE ALTA QUALIDADE, SAFONADA, 
100% POLIPROPILENO. NÃO PERECÍVEL, NÃO ESTÉRIL. TAMA-
NHO ÚNICO

PCT C/ 100 200 FARMATEX 25,45 5.090,00

28 Canudo plástico. Canudos de plástico, de material não reciclado, dobrá-
vel, com no mínimo 7mm de diâmetro, embalados individualmente. PCT C/ 100 250 STRAWPLAST 6,04 1.510,00

29

GARFO PLASTICO DESCARTÁVEL: confeccionado em plástico resis-
tente na cor branca ou translucida medindo 15 ou 16cm de comprimento. O 
produto deve ser isento de materiais estranhos, rachaduras, deformações, 
rebarbas ou arestas. Embaladas higienicamente em sacos plásticos e acon-
dicionados em caixa de papelão. Acondicionadas conforme a praxe do fa-
bricante 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

30 BOBINA DE SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO TAMANHO 
30X40 CM. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES BOB 360 ORLEPAST 38,00 13.680,00

31 BOBINA DE SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO TAMANHO 
40X60 CM. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES BOB 100 ORLEPAST 52,50 5.250,00

32 Saco PARA AMOSTRA COM TARJA estéril e lacrado. TAMANHO 12 
cm x 30 cm UND 36000 ORLEPAST 0,59 21.240,00

33 COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDA DE 50 ML, POLIESTIRENO, 
ATÓXICO, BRANCO, NORMAS NBR 14865/2002 E NB PCT C/ 100 1500 MINAPLAST 2,96 4.440,00

34
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 520 VABENE 5,38 2.797,60

VALOR TOTAL DO LOTE:  1.164.496,34

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.
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