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RESULTADO DA LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10.585/2019 - EMSERH 
 

O Agente de Licitação da EMSERH, abaixo assinado, designado pela Portaria 

nº 358/2018,  data e publicada em 27 de novembro de 2018 no Diário Oficial do Estado 

do Maranhã, torna público o resultado da licitação em referência, objetivando a contratação 

de empresa especializada em fornecimento de alimentos não perecíveis para atender às 

necessidades das unidades de saúde administradas pela Empresa Maranhense de Serviços 

Hospitalares – EMSERH, conforme demonstrativo abaixo:  

 
ITEM DESCRIÇÃO QTD. EMPRESA 

1 

Açúcar, refinado, branco neve, pacote com 1 kg. 

Embalagem confeccionada em plástico resistente, 

contendo dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade de no mínimo 18 meses. Deve estar de 

acordo com a Resolução 12/78 da Comissão 

Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - 

CNNPA e Registro no Ministério da Agricultura 

e/ou Ministério da Saúde. 

6.500 

M. L. 
EMPREENDIMENTOS 

CNPJ:  
14.385.708/0001-12 

2 

 
Biscoito, tipo Água e Sal, tipo cream-cracker, 

embalados, em pacotes com tripla embalagem 

contendo 400g, reembalados em caixas de papelão 

reforçado. No rótulo deverá constar a 

denominação "biscoito", seguido de sua 

classificação, especificação dos ingredientes e 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. Informações 

do fabricante e Validade: No mínimo 12 (doze) 

meses a partir da data de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem primária e 

da embalagem secundária. Devem estar inteiros e 

firmes, sem sujidades e impurezas. O produto 

deverá ter registro no Ministério da Agricultura 

e/ou Ministério da Saúde. Deve estar de acordo 

com a Resolução CNNPA nº. 12, de 1978. 

1.500 

M. L. 
EMPREENDIMENTOS 

CNPJ:  
14.385.708/0001-12 

3 

 
Biscoito Doce, tipo maisena, embalados em 

pacotes com tripla embalagem de 400 g, 

reembalados em caixas de papelão reforçado. 

Deverá constar no rótulo a denominação 

“biscoito”, seguido de sua classificação, 

especificação dos ingredientes e Rotulagem 

Nutricional Obrigatória. Informações do 

fabricante e Validade: No mínimo12 (doze) meses 

a partir da data de entrega. A data de validade 

700 

M. L. 
EMPREENDIMENTOS 

CNPJ:  
14.385.708/0001-12 
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deverá constar da embalagem primária e da 

embalagem secundária. Devem estar inteiros e 

firmes, sem sujidades e impurezas. O produto 

deverá ter Registro no Ministério da Agricultura 

e/ou Ministério da Saúde. Deve estar de acordo 

com a Resolução CNNPA nº. 12, de 1978. 

4 

 
Café, torrado e moído, embalagem à vácuo, de 1ª 

(primeira) qualidade, com validade mínima de 12 

meses a partir da data de entrega, com 

identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade e peso, com selo de pureza da 

Associação Brasileira da Indústria do Café – 

ABIC. O produto deverá ter registro no Ministério 

da Saúde e atender a portaria 451/97 do Ministério 

da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão 

Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – 

CNNPA. Embalagem de 250g. 

9.400 

M. L. 
EMPREENDIMENTOS 

CNPJ:  
14.385.708/0001-12 

5 

Leite em Pó Integral, solúvel. Acondicionado em 

embalagem de 400g, original de fábrica, contendo 

no corpo da embalagem, especificação dos 

ingredientes e identificação nutricional do 

produto, informações do fabricante, marca e data 

de vencimento. Se embalado em lata, esta não 

deve estar amassada, enferrujada ou estufada; não 

deve conter perfurações, principalmente nas 

emendas; quando abertos; não deve apresentar 

odor desagradável, mancha escura e ferrugem na 

parte interna. O produto deverá ter registro no 

Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde. Com validade mínima de 1 ano a partir da 

data de entrega. 

1.000 

M. L. 
EMPREENDIMENTOS 

CNPJ:  
14.385.708/0001-12 

 

 
 

O Agente de Licitação informa, ainda, que os autos do processo encontram-se 

com vistas franqueadas aos interessados, de segunda a sexta, no horário de 08h00min as 

12h00min e das 13h00min às 16h00min, cuja solicitação deverá ser feita através da 

Ouvidoria da EMSERH. 

 
 

São Luís (MA), 03 de junho de 2019. 
 
 

__________________________ 
Stterffanny Andrômeda Miranda Veras 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Matricula n° 415 

 


