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AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2019 

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação  
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 
160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 
8.538/15, Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e 
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 
TIPO: MENOR PREÇO. 
OBJETO: Formação de Registro de Preços para futuras 
aquisições de materiais betuminoso a serem utilizados na 
confecção de massa asfáltica, destinados a atender as 
demandas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. 
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Infra-
Estrutura. 
ENDEREÇO: Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-
MA. DATA: 21/06/2019. 
HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS).  
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no prédio da Comissão Central de Licitação, 
situada na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma, 
no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze 
horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel (500 folhas), 
tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao 
setor de Licitação do município, referente ao custo de 
reprodução.  
Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do 
horário previsto neste aviso de licitação.  

Caxias - MA, 05 de junho de 2019. 
Othon Luiz Machado Maranhão 

Presidente da Comissão Central de Licitação 

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2019 

 
A Comissão Central de Licitação – CCL do Município de 
Caxias-MA, torna público aos interessados a 
REABERTURA do PREGÃO PRESENCIAL N° 
045/2019, do tipo menor preço, para Formação de Registro 
de Preços para futura contratação de empresa especializada 
na aquisição de mobiliários escolares constituídos de 
conjunto aluno, mesa acessível e conjunto professor, 
necessário para atender as demandas das Escolas Públicas 
Municipais da Educação Básica da Prefeitura de Caxias-MA, 
ficando a data de julgamento para o dia 21 de junho de 2019, 
às 08h:00min (oito horas). EDITAL: O novo edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no prédio da 
Comissão Central de Licitação, situado na Praça Gonçalves 
Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma, no horário das 08h00min 
(oito horas) às 13h (treze horas) mediante onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 
05 (cinco) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 
297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do 
Município, referente ao custo de reprodução. 
Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário 
previsto neste aviso de licitação. 
 

Caxias - MA, 06 de junho de 2019. 
Othon Luiz Machado Maranhão 

Presidente da Comissão Central de Licitação 

REABERTURA DE LICITAÇÃO
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EXTRATO DE CONTRATO  

ESPÉCIE: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

001.036.3403.2019 . PARTES:  MUNICÍPIO DE 

CAXIAS-MA, POR INTERMÉDIO  DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CAXIAS  – MA 

CNPJ: 06.082.820/0001 -56 E A EMPRESA 

ANISIO DE MOURA ABREU – ME, CNPJ: 

19.040.581/0001 -13. OBJETO: CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE 

PROFISSIONAIS E ENTREGA DE MATERIAL 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICO ATÉ AS ESCOLAS, 

SUA BASE TERRITORIAL E OUTRAS 

NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM 

CAMPO SABORES DA TERRA . FUNDAMENTO 

LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03403/2018 E 

REGE-SE PELAS DISPOSIÇÕES EXPRESSAS 

NA LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520 /02, LEI 

MUNICIPAL Nº 2.331/2017 E DECRETO 

MUNICIPAL Nº 0160/2017. VALOR: R$ 19.000,00 

(DEZENOVE MIL REAIS) . VIGÊNCIA:  INÍCIO: 

28/05/2019 E TÉRMINO: 28/05/2020 . RECURSO 

FINANCEIRO: PRÓPRIO. DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 02.07.12.361.0006.2018.0000 

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVI ÇOS DE 

TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA . 

SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE: ANA 

CÉLIA PEREIRA DAMASCENO DE MACEDO , 

CPF Nº 334.998.883-00, SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E 

TECNOLOGIA DE CAXIAS  – MA; PELA 

CONTRATADA: JULIO AMSTERDAMS DA 

ROCHA SILVA  (PROCURADOR), CPF Nº 

045.985.253-12. CAXIAS - MA, 28 DE MAIO DE 

2019. 

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO  

ESPÉCIE: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

001.066.06801.2019. PARTES: MUNICÍPIO DE 

CAXIAS-MA, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE CAXIAS – 

MA CNPJ: 06.082.820/0001-56 E A EMPRESA D. 

B. PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 

11.036.214/0001-34. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 

MOBILIÁRIOS, BEBEDOUROS, APARELHOS 

DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 

APARELHOS TELEFÔNICOS, APARELHOS 

ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS DE 

EXPEDIENTE E HOSPITALARES E 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, DE 

INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 

DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA. 

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 066/2018, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 06801/2017 E REGE-SE 

PELAS DISPOSIÇÕES EXPRESSAS NA LEI Nº 

8.666/93, LEI Nº 10.520/02, LEI MUNICIPAL Nº 

2.331/2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 

0160/2017. VALOR: R$ 61.575,00 (SESSENTA 

E UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E 

CINCO REAIS). VIGÊNCIA: INÍCIO 04DE ABRIL 

DE 2019 E TÉRMINO 31 DE DEZEMBRO DE 

2019. RECURSO FINANCEIRO: PRÓPRIO . 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

02.26.14.422.0036.2225.0000 4.4.90.52.00 – 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 

02.26.14.422.0036.2225.0000 3.3.90.30.00 – 

MATERIAL DE CONSUMO. SIGNATÁRIOS: 

PELA CONTRATANTE: SRA. AUREAMELIA 

BRITO LIMA SOARES, CPF Nº 831.296.423-15, 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE CAXIAS – 

MA, PELA CONTRATADA: SR. RAIMUNDO 

NONATO SILVA NUNES (PROCURADOR), CPF 

Nº 863.331.193-34, CAXIAS - MA, 04 DE ABRIL 

DE 2019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019/PP041/2019-PMC/MA 

 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL sob o nº 041/2019-SRP. 
OBJETO: Registro de Preços para Futuras Aquisições de Produto Químico para tratamento de água, para atender as necessidades 
do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias - MA. 
VIGÊNCIA DA ATA SRP Nº 021/2019: 12 (doze) meses. 

ÓRGÃO GERENCIADOR: COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO. 

EMPRESAS DETENTORAS: 

BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA, CNPJ 23.647.365/0008-84 
ENDEREÇO: Rua D, nº 355, Bairro Distrito Industrial, na cidade de Teresina – Estado do 
Piauí, CEP 64.027-468, Fone/Fax (71) 3014-1100, E-mail 
daniella.uzeda@bauminas.com.br 
 
SANEMAR LTDA – EPP, CNPJ 10.340.491/0001-73 
ENDEREÇO: Avenida Coronel Colares Moreira, nº 12, Quadra 121, Lote 11 A 13, Loja 05, 
Bairro Jardim Renascença, na cidade de São Luís – Estado do Maranhão, CEP 65.075-441, 
Fone/Fax (98) 3235-9701, E-mail sanemar@sanemar-ma.com.br 

 

 

Informações adicionais sobre a presente Ata de Registro de Preços poderão ser obtidas junto à Comissão Central de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Caxias, situada no Prédio localizado na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma, Fone: (99) 3521-3630, 
no horário de funcionamento do órgão ou pelo e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br. Caxias – MA, 06 de Junho de 2019. 
 

 
UNIDADE SOLICITANTE 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias – MA 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
PREÇO 

REGISTRADO 

LOTE “I” - COTA PRINCIPAL COM 75% PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QTD 
Preço. Unt. 

Reg. 

01 

Sulfato de Alumínio Liquido a 50% 
 BAUSAN 

70 
KG 375.000 2,85 

Licitante Vencedora: 
BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA, CNPJ 
23.647.365/0008-84 

LOTE “II” - COTA RESERVADA COM 25% PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 

01 

Sulfato de Alumínio Liquido a 50% 
 

BAUMINAS KG 125.000 2,85 
Licitante Vencedora: 
SANEMAR LTDA – EPP, CNPJ 10.340.491/0001-73 

EXTRATO DE ATA



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019/PP002/2019-PMC/MA 

 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL sob o nº 002/2019-SRP. 
OBJETO: Registro de Preços para Futuras Aquisições de Gêneros Alimentícios, Não Perecíveis, Perecíveis e Hortifrúti, para 
oferta de Alimentação Escolar. 
VIGÊNCIA DA ATA SRP Nº 020/2019: 12 (doze) meses. 

ÓRGÃO GERENCIADOR: COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO. 

EMPRESAS DETENTORAS: 

PRIME CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ 18.309.721/0001-43 
ENDEREÇO: Rua do Aeroporto, 2324, Teso Duro, na cidade de Caxias – Estado do 
Maranhão, Fone/Fax (99) 98836-4128, E-mail pconstrucoesecomercio@gmail.com 
 
D DE F SEREJO COMERCIO EIRELI – EPP, CNPJ 21.417.617/0001-87 
ENDEREÇO: Avenida Principal, 200, Inhauma, na cidade de Raposa – Estado do Maranhão 
 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 
ENDEREÇO: Rua Marechal Costa e Silva, 736, Letra A, Castelo Branco, na cidade de Caxias – 
Estado do Maranhão, Fone/Fax (99) 99985-6861, E-mail lc.alimentacao@hotmail.com 
 
ANISIO DE MOURA ABREU – ME, CNPJ 19.040.581/0001-13 
ENDEREÇO: Rua 06, 22 – Quadra – 09, Pampulha, na cidade de Caxias – Estado do 
Maranhão, Fone/Fax (99) 98200-1834 
 
P.I.C. ARAUJO EIRELI, CNPJ 16.634.005/0001-06 
ENDEREÇO: Avenida Beta, Qdr K, 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, na cidade de São 
Luís – Estado do Maranhão, Fone/Fax (98) 3248-0109 
 
J F M OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, CNPJ 17.002.370/0001-60 
ENDEREÇO: Avenida Augusto Teixeira, 2166, São Sebastião, na cidade de Codó – Estado do 
Maranhão, Fone/Fax (99) 3661-8654, E-mail casadotrigocodo@gmail.com 
 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 13.457.807/0001-08 
ENDEREÇO: Rua Cecília Alves da Silva, S/N, Verde Cap, na cidade de Teresina – Estado do 
Piauí, Fone/Fax (86) 3236-5768, E-mail dt.distribuidora@hotmail.com 
 
J BATISTA DE C BARROS EIRELI – ME, CNPJ 28.824.931/0001-23 
ENDEREÇO: Avenida Santos Dumont, 1096 A, São Francisco, na cidade de Caxias – Estado 
do Maranhão, Fone/Fax (99) 99123-0932 
 
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO – ME, CNPJ 11.193.999/0001-59 
ENDEREÇO: Rua Santa Maria, 1792-A, Centro, na cidade de Caxias – Estado do Maranhão, 
Fone/Fax (99) 3521-4036, E-mail cerealistasm@hotmail.com 
 
LUCIANO DA SILVA NUNES – ME, CNPJ 00.490.515/0001-17 
ENDEREÇO: Travessa Firmo Pedreira, 844-A, Centro, na cidade de Timon – Estado do 
Maranhão, Fone/Fax (99) 3212-1790, E-mail mesecon@gmail.com 
 
COMERCIAL GLOBAL EIRELI, CNPJ 28.754.772/0001-38 
ENDEREÇO: Rua Tiradentes, 326, Centro, na cidade de Pinheiro – Estado do Maranhão, 
Fone/Fax (98) 3381-3168, E-mail globaleireli2017@gmail.com 

 

 

 
UNIDADE SOLICITANTE 

Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia SEMECT 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
PREÇO 

 REGISTRADO 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO MARCA UND QTD P. Unt. 

COTA PRINCIPAL 75% 
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mailto:lc.alimentacao@hotmail.com
mailto:casadotrigocodo@gmail.com
mailto:dt.distribuidora@hotmail.com
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1 

Arroz branco polido tipo 1, classe longa, isento 
de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e 
vegetais. Embalagens de 1Kg contendo prazo de 
validade e informações nutricionais, marca, 
nome e endereço do fabricante e número de 
registro do órgão competente, acondicionados 
em fardos. Validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da entrega do produto no 
Almoxarifado. 

ULTRABOM KG 97.500 2,95 

Licitante Vencedora:  
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO – ME, CNPJ 
11.193.999/0001-59 

2 

Extrato de Tomate, características adicionais 
concentrado, isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Deve apresentar cor vermelha, massa 
mole, sabor e cheiro próprios, não fermentado 
com tolerância de adição de 1% de açúcar e de 
5% de cloreto de sódio. Embalagens de 370g 
contendo prazo de validade e informações 
nutricionais, marca, nome e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixas de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

ARISCO UNID 37.500 3,95 

Licitante Vencedora: 
D DE F SEREJO COMERCIO EIRELI – EPP, CNPJ 
21.417.617/0001-87 

4 

Sardinha ao molho de tomate, isento de 
sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar 
latas intactas, não estufadas e/ ou amassadas. 
Embalagens de 125g contendo prazo de validade 
e informações nutricionais, marca e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixas de 
papelão . Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

PALMEIRA UNID 187.500 2,90 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

5 

Açúcar tipo cristal, isento de sujidades, parasitas 
e larvas. Deve conter no mínimo de 99,3% de 
sacarose, livre de fermentação. Embalagens de 
1Kg contendo prazo de validade e informações 
nutricionais, marca e endereço do fabricante e 
número de registro do órgão competente, 
acondicionados em fardos. Validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da entrega do produto 
no Almoxarifado 

MANÁ KG 22.500 3,20 

Licitante Vencedora: 
ANISIO DE MOURA ABREU – ME, CNPJ 
19.040.581/0001-13 

6 

Macarrão tipo com ovos formato espaguete, 
isento de sujidade, parasitas e larvas, deve 
apresentar cor amarelada e espaguetes inteiros. 
Embalagens de 500g contendo prazo de validade 
e informações nutricionais, marca e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em fardos ou 
caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da entrega do produto no 
Almoxarifado. 

PAULISTA UNID 60.000 2,79 



 

 

Licitante Vencedora: 
J BATISTA DE C BARROS EIRELI – ME, CNPJ 
28.824.931/0001-23 

7 

Óleo de soja refinado, livre de impurezas, 
límpido. Embalagens de 900ml, (embalagens 
pet), não amassadas contendo prazo de validade 
e informações nutricionais, marca, nome e 
endereço do fabricante e número de registro do 
órgão competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado. 

CONCORDIA UNID 15.000 3,75 

Licitante Vencedora: 
D DE F SEREJO COMERCIO EIRELI – EPP, CNPJ 
21.417.617/0001-87 

8 

Macarrão tipo com ovos formato parafuso, 
isento de sujidade, parasitas e larvas, deve 
apresentar cor amarelada e espaguetes inteiros. 
Embalagens de 500g contendo prazo de validade 
e informações nutricionais, marca e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em fardos ou 
caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da entrega do produto no 
Almoxarifado 

PAULISTA UNID 60.000 2,79 

Licitante Vencedora: 
J BATISTA DE C BARROS EIRELI – ME, CNPJ 
28.824.931/0001-23 

9 

Biscoito, apresentação quadrado, tipo cream 
cracker, isento de sujidades, parasitas e larvas. 
Deve apresentar massa torrada, com cor, cheiro 
e sabor próprios. Embalagem de 400g contendo 
prazo de validade, informações nutricionais, 
marca, nome e endereço do fabricante e número 
de registro no órgão competente, 
acondicionados em caixas de papelão. Validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega 
do produto no Almoxarifado 

TRIGOLINO UNID 26.250 2,60 

Licitante Vencedora: 
J F M OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, 
CNPJ 17.002.370/0001-60 

10 

Proteína Texturizada de Soja (PTS), apresentação 
flocos, aspecto físico, DESIDRATADA, sabor carne 
bovina, isento de sujidade parasitos e larvas. 
Embalagens de 500g contendo prazo de validade 
e informações nutricionais, marca e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixa de 
papelão.  Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

TECNUTRI UNID 22.500 8,00 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

11 

Leite em Pó integral isento de sujidade parasitos 
e larvas. Embalagens de 200g contendo prazo de 
validade e informações nutricionais, marca e 
endereço do fabricante e número de registro do 
órgão competente, acondicionados em caixa de 
papelão.  Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

ITALAC UNID 45.000 4,50 



 

 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

12 

Achocolatado adoçado, apresentação pó, sabor 
chocolate, características adicionais instantâneo, 
vitaminado, com sais minerais, isento de 
sujidades parasitas e larvas. Embalagens de 
400g, contendo prazo de validade, informações 
nutricionais, marca, nome e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

MASTER 
NUTRITION 

UNID 30.000 3,99 

Licitante Vencedora: 
P.I.C. ARAUJO EIRELI, CNPJ 16.634.005/0001-06 

13 

Feijão tipo 1, classe carioca, isento de sujidades, 
parasitas e larvas pedaços de grão ardidos, 
brotados imaturos, machucados carunchados e 
descoloridos que tragam prejuízo a aparência e 
qualidade do produto.  Embalagens de 1Kg 
contendo prazo de validade e informações 
nutricionais, marca, nome e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em fardos. 
Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 
entrega do produto no Almoxarifado 

COELHO KG 37.500 7,00 

Licitante Vencedora: 
ANISIO DE MOURA ABREU – ME, CNPJ 
19.040.581/0001-13 

14 

Carne moída, apresentação ALMÔNDEGAS. 
Embalagens, em latas de 830g contendo prazo 
de validade e informações nutricionais, marca e 
endereço do fabricante e número de registro do 
órgão competente.  Validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da entrega do produto no 
Almoxarifado 

BORDON UNID 30.000 9,62 

Licitante Vencedora: 
PRIME CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI – ME, CNPJ 18.309.721/0001-43 

15 

Tempero completo, sem pimenta, condimentado 
e concentrado, apresentação LÍQUIDO isento de 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagens de 
500g contendo prazo de validade e informações 
nutricionais, marca, nome e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixas de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

MARIZA UNID 33.750 3,37 

Licitante Vencedora: 
PRIME CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI – ME, CNPJ 18.309.721/0001-43 

16 

Flocos de cereal tipo pré-cozido, ingrediente 
milho, características adicionais enriquecido com 
Ferro e Ácido Fólico, isento de sujidades 
parasitas e larvas. Embalagens de 500g, 
contendo prazo de validade, informações 
nutricionais, marca, nome e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

KIFLOCAO UNID 30.000 1,20 



 

 

Licitante Vencedora: 
J F M OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, 
CNPJ 17.002.370/0001-60 

17 

Suco Concentrado líquido, apresentação polpa 
SABOR CAJU. Embalagens de 500g contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca e endereço do fabricante e número de 
registro do órgão competente, acondicionados 
em caixas de papelão Validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da entrega do produto no 
Almoxarifado 

GRANVILLE UNID 27.750 2,99 

Licitante Vencedora: 
ANISIO DE MOURA ABREU – ME, CNPJ 
19.040.581/0001-13 

18 

Suco Concentrado líquido, apresentação polpa 
SABOR GOIABA. Embalagens de 500g contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca e endereço do fabricante e número de 
registro do órgão competente, acondicionados 
em caixas de papelão . Validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da entrega do produto no 
Almoxarifado 

GRANVILLE UNID 27.750 2,99 

Licitante Vencedora: 
ANISIO DE MOURA ABREU – ME, CNPJ 
19.040.581/0001-13 

19 

Mistura para preparo de Sopa, sabores diversos. 
Embalagens de 1kg, contendo descrição do 
modo de preparo, prazo de validade, 
informações nutricionais, marca, nome e 
endereço do fabricante e número de registro do 
órgão competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

PRONUTRE KG 22.500 9,98 

Licitante Vencedora: 
COMERCIAL GLOBAL EIRELI, CNPJ 
28.754.772/0001-38 

20 

Cereal tipo Farinha Láctea, isento de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagens de 400g, 
contendo prazo de validade e informações 
nutricionais, marca, nome e endereço do 
fabricante e número do registro no órgão 
competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

NESTLE UNID 24.000 8,10 

Licitante Vencedora: 
PRIME CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI – ME, CNPJ 18.309.721/0001-43 

21 

Mistura para preparo de Risoto, sabores 
diversos. Embalagens de 1kg, contendo 
descrição do modo de preparo, prazo de 
validade, informações nutricionais, marca, nome 
e endereço do fabricante e número de registro 
do órgão competente, acondicionados em caixa 
de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da entrega do produto no Almoxarifado 

PRONUTRE KG 22.500 8,95 

Licitante Vencedora: 
COMERCIAL GLOBAL EIRELI, CNPJ 
28.754.772/0001-38 



 

 

22 

Mistura para preparo de Mingau, sabores 
diversos. Embalagens de 1kg, contendo 
descrição do modo de preparo, prazo de 
validade, informações nutricionais, marca, nome 
e endereço do fabricante e número de registro 
do órgão competente, acondicionados em caixa 
de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da entrega do produto no Almoxarifado 

MASTER 
NUTRITION 

KG 22.500 9,99 

Licitante Vencedora: 
P.I.C. ARAUJO EIRELI, CNPJ 16.634.005/0001-06 

23 

Farinha de mandioca,tipo grupo SECA, tipo 
subgrupo FINA, tipo classe BRANCA, TIPO 1. 
Embalagens de 1kg, contendo prazo de validade, 
informações nutricionais, marca, nome e 
endereço do fabricante e número de registro do 
órgão competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

ULTRABOM KG 9.000 4,90 

Licitante Vencedora: 
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO – ME, CNPJ 
11.193.999/0001-59 

24 

Alho em pasta. Embalagens de 200g, contendo 
descrição do modo de preparo, prazo de 
validade, informações nutricionais, marca, nome 
e endereço do fabricante e número de registro 
do órgão competente, acondicionados em 
fardos. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

MULTTY UNID 24.000 4,10 

Licitante Vencedora: 
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO – ME, CNPJ 
11.193.999/0001-59 

25 

Carne de Charque bovina. Embalagens de 500g, 
contendo descrição do modo de preparo, prazo 
de validade, informações nutricionais, marca, 
nome e endereço do fabricante e número de 
registro do órgão competente, acondicionados 
em caixa de papelão. Validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da entrega do produto no 
Almoxarifado 

FRINENSE UNID 18.750 15,80 

Licitante Vencedora: 
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO – ME, CNPJ 
11.193.999/0001-59 

26 

Aveia, apresentação flocos finos. Embalagens de 
170g contendo prazo de validade, informações 
nutricionais, marca, nome e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

YOKI UNID 27.750 2,99 

Licitante Vencedora: 
D DE F SEREJO COMERCIO EIRELI – EPP, CNPJ 
21.417.617/0001-87 

41 

Azeitona verde sem caroço em conserva. 
Embalagens de 500g, peso drenado,  contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca e endereço do fabricante e numero de 
registro do órgão competente, acondicionados 
em caixa de papelão. Validade mínima de 06 
(seis) meses  a partir da entrega do produto 

LA VIOLETRA UNID 3.750 8,90 



 

 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

43 

Preparação para suco, apresentação liquido, 
SABOR GOIABA tipo natural, características 
adicionais concentrado com adição de açúcar e 
conservantes, isento de impurezas. Deve 
apresentar cor, cheiro e sabor próprios da fruta. 
Embalagens de 1000ml e 5000ml, contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca, nome e endereço do fabricante e número 
de registro do órgão competente. 

MIRADOR LITRO 11.250 8,90 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

44 

Preparação para suco, apresentação liquido, 
SABOR CAJÁ tipo natural, características 
adicionais concentrado com adição de açúcar e 
conservantes, isento de impurezas. Deve 
apresentar cor, cheiro e sabor próprios da fruta. 
Embalagens de 1000ml e 5000ml, contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca, nome e endereço do fabricante e número 
de registro do órgão competente. 

MIRADOR LITRO 11.250 11,90 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

45 

Preparação para suco, apresentação liquido, 
SABOR CAJU tipo natural, características 
adicionais concentrado com adição de açúcar e 
conservantes, isento de impurezas. Deve 
apresentar cor, cheiro e sabor próprios da fruta. 
Embalagens de 1000ml e 5000ml, contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca, nome e endereço do fabricante e número 
de registro do órgão competente. 

MIRADOR LITRO 11.250 8,90 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

46 

Preparação para suco, apresentação liquido, 
SABOR MARACUJÁ tipo natural, características 
adicionais concentrado com adição de açúcar e 
conservantes, isento de impurezas. Deve 
apresentar cor, cheiro e sabor próprios da fruta. 
Embalagens de 1000ml e 5000ml, contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca, nome e endereço do fabricante e número 
de registro do órgão competente. 

MIRADOR LITRO 11.250 11,90 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

47 

Preparação para suco, apresentação liquido, 
SABOR ACEROLA tipo natural, características 
adicionais concentrado com adição de açúcar e 
conservantes, isento de impurezas. Deve 
apresentar cor, cheiro e sabor próprios da fruta. 
Embalagens de 1000ml e 5000ml, contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca, nome e endereço do fabricante e número 
de registro do órgão competente. 

MIRADOR LITRO 11.250 8,90 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 



 

 

48 

Carne de frango RESFRIADA, tipo inteiro isento 
de sujidades, parasitos, partes de insetos e 
outras matérias estranhas que tragam prejuízo à 
qualidade do produto. A embalagem deve conter 
prazo de validade, instruções para conservação 
do produto, e informações nutricionais, marca, 
nome e endereço do fabricante e número do 
registro no órgão competente. 

DUDICO KG 56.250 9,60 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

49 

Leite fluido de vaca, tipo C, características 
adicionais pasteurizado, isento de sujidades, 
parasitos, larvas, fermentação ou qualquer 
matéria estranha. Deve apresentar perfeito 
estado de conservação, cor branca sabor e 
consistência próprios. Embalagem de 1000 ml. 

LONGÁ LITRO 90.000 4,30 

Licitante Vencedora: 
LUCIANO DA SILVA NUNES – ME, CNPJ 
00.490.515/0001-17 

50 

Ovo de galinha branco médio, casca porosa, sem 
manchas ou rachaduras. Devem ser embaladas 
em cartelas com 30 unidades. AVINE CART 22.500 14,90 
Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

51 

Carne de frango TIPO PEITO, congelado, sem 
tempero e sem pele, inteiro isento de sujidades, 
parasitos, partes de insetos e outras matérias 
estranhas que tragam prejuízo à qualidade do 
produto. A embalagem deve conter prazo de 
validade, instruções para conservação do 
produto, e informações nutricionais, marca, 
nome e endereço do fabricante e número do 
registro no órgão competente. 

AMERICANA KG 56.250 9,99 

Licitante Vencedora: 
ANISIO DE MOURA ABREU – ME, CNPJ 
19.040.581/0001-13 

52 

Pão tipo doce, isento de sujidades, parasitos ou 
matéria estranha. Deve apresentar massa 
assada, macia e sabor próprio. Peso 50g a 
unidade. PALHANO KG 63.750 12,90 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

53 

Iogurte, ingredientes leite, fermento lácteo, 
corante natural, sabores diversos, isento de 
impurezas. Deve apresentar cor, cheiro e sabor 
próprios. Embalagens de 1000ml contendo prazo 
de validade e informações nutricionais, marca, 
nome e endereço do fabricante e numero de 
registro do órgão competente. 

TYNNA LITRO 112.500 4,90 

Licitante Vencedora: 
LUCIANO DA SILVA NUNES – ME, CNPJ 
00.490.515/0001-17 



 

 

54 

Carne bovina, apresentação MOÍDA, 
características adicionais congelada, isento de 
ossos  ou qualquer  matéria estranha que traga 
prejuízo a qualidade do produto. Deve 
apresentar cor vermelha brilhante, cheiro 
característico e perfeito estado de  conservação.  
A embalagem deve conter prazo de validade, 
instruções para conservação do produto, e 
informações nutricionais, marca, nome e 
endereço do fabricante e numero do registro no 
órgão competente. 

FRIGOTIL KG 45.450 18,85 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

58 

Fruta in natura tipo BANANA PRATA, de primeira 
qualidade sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho, cor  conformação uniformes. Devem 
estar frescas e maturação para consumo, sem 
matérias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderente a casca. 

NOVA CEAPI UNID 420.000 0,72 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

59 

Fruta in natura tipo LARANJA PERA, de primeira 
qualidade sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniformes. Devem 
estar frescas, MADURAS para consumo, sem 
matérias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderente a casca. 

NOVA CEAPI UNID 420.000 0,62 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

65 

Fruta in natura tipo MAÇA, de primeira 
qualidade sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniformes. Devem 
estar frescas, MADURAS para consumo, sem 
matérias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderente a casca. 

NOVA CEAPI UNID 187.500 0,78 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

67 

Fruta in natura tipo MELÃO AMARELO, de 
primeira qualidade sem defeitos sérios, 
apresentando tamanho, cor e conformação 
uniformes. Devem estar frescas, MADURAS para 
consumo, sem matérias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderente a casca. 

NOVA CEAPI KG 12.000 4,80 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

68 

Fruta in natura tipo ABACAXI, de primeira 
qualidade sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniformes. Devem 
estar frescas, MADURAS para consumo, sem 
matérias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderente a casca. 

NOVA CEAPI KG 30.000 4,20 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

COTA RESERVADA 25% 



 

 

1 

Arroz branco polido tipo 1, classe longa, isento 
de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e 
vegetais. Embalagens de 1Kg contendo prazo de 
validade e informações nutricionais, marca, 
nome e endereço do fabricante e número de 
registro do órgão competente, acondicionados 
em fardos. Validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da entrega do produto no 
Almoxarifado. 

ULTRABOM KG 32.500 2,95 

Licitante Vencedora:  
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO – ME, CNPJ 
11.193.999/0001-59 

2 

Extrato de Tomate, características adicionais 
concentrado, isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Deve apresentar cor vermelha, massa 
mole, sabor e cheiro próprios, não fermentado 
com tolerância de adição de 1% de açúcar e de 
5% de cloreto de sódio. Embalagens de 370g 
contendo prazo de validade e informações 
nutricionais, marca, nome e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixas de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

ARISCO UNID 12.500 3,95 

Licitante Vencedora: 
D DE F SEREJO COMERCIO EIRELI – EPP, CNPJ 
21.417.617/0001-87 

4 

Sardinha ao molho de tomate, isento de 
sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar 
latas intactas, não estufadas e/ ou amassadas. 
Embalagens de 125g contendo prazo de validade 
e informações nutricionais, marca e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixas de 
papelão . Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

PALMEIRA UNID 62.500 2,90 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

5 

Açúcar tipo cristal, isento de sujidades, parasitas 
e larvas. Deve conter no mínimo de 99,3% de 
sacarose, livre de fermentação. Embalagens de 
1Kg contendo prazo de validade e informações 
nutricionais, marca e endereço do fabricante e 
número de registro do órgão competente, 
acondicionados em fardos. Validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da entrega do produto 
no Almoxarifado 

MANÁ KG 7.500 3,20 

Licitante Vencedora: 
ANISIO DE MOURA ABREU – ME, CNPJ 
19.040.581/0001-13 

6 

Macarrão tipo com ovos formato espaguete, 
isento de sujidade, parasitas e larvas, deve 
apresentar cor amarelada e espaguetes inteiros. 
Embalagens de 500g contendo prazo de validade 
e informações nutricionais, marca e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em fardos ou 
caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da entrega do produto no 
Almoxarifado. 

PAULISTA UNID 20.000 2,79 



 

 

Licitante Vencedora: 
J BATISTA DE C BARROS EIRELI – ME, CNPJ 
28.824.931/0001-23 

7 

Óleo de soja refinado, livre de impurezas, 
límpido. Embalagens de 900ml, (embalagens 
pet), não amassadas contendo prazo de validade 
e informações nutricionais, marca, nome e 
endereço do fabricante e número de registro do 
órgão competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado. 

CONCORDIA UNID 5.000 3,75 

Licitante Vencedora: 
D DE F SEREJO COMERCIO EIRELI – EPP, CNPJ 
21.417.617/0001-87 

8 

Macarrão tipo com ovos formato parafuso, 
isento de sujidade, parasitas e larvas, deve 
apresentar cor amarelada e espaguetes inteiros. 
Embalagens de 500g contendo prazo de validade 
e informações nutricionais, marca e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em fardos ou 
caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da entrega do produto no 
Almoxarifado 

PAULISTA UNID 20.000 2,79 

Licitante Vencedora: 
J BATISTA DE C BARROS EIRELI – ME, CNPJ 
28.824.931/0001-23 

9 

Biscoito, apresentação quadrado, tipo cream 
cracker, isento de sujidades, parasitas e larvas. 
Deve apresentar massa torrada, com cor, cheiro 
e sabor próprios. Embalagem de 400g contendo 
prazo de validade, informações nutricionais, 
marca, nome e endereço do fabricante e número 
de registro no órgão competente, 
acondicionados em caixas de papelão. Validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega 
do produto no Almoxarifado 

TRIGOLINO UNID 8.750 2,60 

Licitante Vencedora: 
J F M OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, 
CNPJ 17.002.370/0001-60 

10 

Proteína Texturizada de Soja (PTS), apresentação 
flocos, aspecto físico, DESIDRATADA, sabor carne 
bovina, isento de sujidade parasitos e larvas. 
Embalagens de 500g contendo prazo de validade 
e informações nutricionais, marca e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixa de 
papelão.  Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

TECNUTRI UNID 7.500 8,00 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

11 

Leite em Pó integral isento de sujidade parasitos 
e larvas. Embalagens de 200g contendo prazo de 
validade e informações nutricionais, marca e 
endereço do fabricante e número de registro do 
órgão competente, acondicionados em caixa de 
papelão.  Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

ITALAC UNID 15.000 4,50 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 



 

 

12 

Achocolatado adoçado, apresentação pó, sabor 
chocolate, características adicionais instantâneo, 
vitaminado, com sais minerais, isento de 
sujidades parasitas e larvas. Embalagens de 
400g, contendo prazo de validade, informações 
nutricionais, marca, nome e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

MASTER 
NUTRITION 

UNID 10.000 3,99 

Licitante Vencedora: 
P.I.C. ARAUJO EIRELI, CNPJ 16.634.005/0001-06 

13 

Feijão tipo 1, classe carioca, isento de sujidades, 
parasitas e larvas pedaços de grão ardidos, 
brotados imaturos, machucados carunchados e 
descoloridos que tragam prejuízo a aparência e 
qualidade do produto.  Embalagens de 1Kg 
contendo prazo de validade e informações 
nutricionais, marca, nome e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em fardos. 
Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 
entrega do produto no Almoxarifado 

COELHO KG 12.500 7,00 

Licitante Vencedora: 
ANISIO DE MOURA ABREU – ME, CNPJ 
19.040.581/0001-13 

14 

Carne moída, apresentação ALMÔNDEGAS. 
Embalagens, em latas de 830g contendo prazo 
de validade e informações nutricionais, marca e 
endereço do fabricante e número de registro do 
órgão competente.  Validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da entrega do produto no 
Almoxarifado 

BORDON UNID 10.000 9,62 

Licitante Vencedora: 
PRIME CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI – ME, CNPJ 18.309.721/0001-43 

15 

Tempero completo, sem pimenta, condimentado 
e concentrado, apresentação LÍQUIDO isento de 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagens de 
500g contendo prazo de validade e informações 
nutricionais, marca, nome e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixas de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

MARIZA UNID 11.250 3,37 

Licitante Vencedora: 
PRIME CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI – ME, CNPJ 18.309.721/0001-43 

16 

Flocos de cereal tipo pré-cozido, ingrediente 
milho, características adicionais enriquecido com 
Ferro e Ácido Fólico, isento de sujidades 
parasitas e larvas. Embalagens de 500g, 
contendo prazo de validade, informações 
nutricionais, marca, nome e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

KIFLOCAO UNID 10.000 1,20 

Licitante Vencedora: 
J F M OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, 
CNPJ 17.002.370/0001-60 



 

 

17 

Suco Concentrado líquido, apresentação polpa 
SABOR CAJU. Embalagens de 500g contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca e endereço do fabricante e número de 
registro do órgão competente, acondicionados 
em caixas de papelão Validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da entrega do produto no 
Almoxarifado 

GRANVILLE UNID 9.250 2,99 

Licitante Vencedora: 
ANISIO DE MOURA ABREU – ME, CNPJ 
19.040.581/0001-13 

18 

Suco Concentrado líquido, apresentação polpa 
SABOR GOIABA. Embalagens de 500g contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca e endereço do fabricante e número de 
registro do órgão competente, acondicionados 
em caixas de papelão . Validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da entrega do produto no 
Almoxarifado 

GRANVILLE UNID 9.250 2,99 

Licitante Vencedora: 
ANISIO DE MOURA ABREU – ME, CNPJ 
19.040.581/0001-13 

19 

Mistura para preparo de Sopa, sabores diversos. 
Embalagens de 1kg, contendo descrição do 
modo de preparo, prazo de validade, 
informações nutricionais, marca, nome e 
endereço do fabricante e número de registro do 
órgão competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

PRONUTRE KG 7.500 9,98 

Licitante Vencedora: 
COMERCIAL GLOBAL EIRELI, CNPJ 
28.754.772/0001-38 

20 

Cereal tipo Farinha Láctea, isento de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagens de 400g, 
contendo prazo de validade e informações 
nutricionais, marca, nome e endereço do 
fabricante e número do registro no órgão 
competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

NESTLE UNID 8.000 8,10 

Licitante Vencedora: 
PRIME CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI – ME, CNPJ 18.309.721/0001-43 

21 

Mistura para preparo de Risoto, sabores 
diversos. Embalagens de 1kg, contendo 
descrição do modo de preparo, prazo de 
validade, informações nutricionais, marca, nome 
e endereço do fabricante e número de registro 
do órgão competente, acondicionados em caixa 
de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da entrega do produto no Almoxarifado 

PRONUTRE KG 7.500 8,95 

Licitante Vencedora: 
COMERCIAL GLOBAL EIRELI, CNPJ 
28.754.772/0001-38 



 

 

22 

Mistura para preparo de Mingau, sabores 
diversos. Embalagens de 1kg, contendo 
descrição do modo de preparo, prazo de 
validade, informações nutricionais, marca, nome 
e endereço do fabricante e número de registro 
do órgão competente, acondicionados em caixa 
de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da entrega do produto no Almoxarifado 

MASTER 
NUTRITION 

KG 7.500 9,99 

Licitante Vencedora: 
P.I.C. ARAUJO EIRELI, CNPJ 16.634.005/0001-06 

23 

Farinha de mandioca,tipo grupo SECA, tipo 
subgrupo FINA, tipo classe BRANCA, TIPO 1. 
Embalagens de 1kg, contendo prazo de validade, 
informações nutricionais, marca, nome e 
endereço do fabricante e número de registro do 
órgão competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

ULTRABOM KG 3.000 4,90 

Licitante Vencedora:  
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO – ME, CNPJ 
11.193.999/0001-59 

24 

Alho em pasta. Embalagens de 200g, contendo 
descrição do modo de preparo, prazo de 
validade, informações nutricionais, marca, nome 
e endereço do fabricante e número de registro 
do órgão competente, acondicionados em 
fardos. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

MULTTY UNID 8.000 4,10 

Licitante Vencedora:  
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO – ME, CNPJ 
11.193.999/0001-59 

25 

Carne de Charque bovina. Embalagens de 500g, 
contendo descrição do modo de preparo, prazo 
de validade, informações nutricionais, marca, 
nome e endereço do fabricante e número de 
registro do órgão competente, acondicionados 
em caixa de papelão. Validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da entrega do produto no 
Almoxarifado 

FRINENSE UNID 6.250 15,80 

Licitante Vencedora:  
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO – ME, CNPJ 
11.193.999/0001-59 

26 

Aveia, apresentação flocos finos. Embalagens de 
170g contendo prazo de validade, informações 
nutricionais, marca, nome e endereço do 
fabricante e número de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da entrega do produto no Almoxarifado 

YOKI UNID 9.250 2,99 

Licitante Vencedora: 
D DE F SEREJO COMERCIO EIRELI – EPP, CNPJ 
21.417.617/0001-87 

41 

Azeitona verde sem caroço em conserva. 
Embalagens de 500g, peso drenado,  contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca e endereço do fabricante e numero de 
registro do órgão competente, acondicionados 
em caixa de papelão. Validade mínima de 06 
(seis) meses  a partir da entrega do produto 

LA VIOLETERA UNID 1.250 8,90 



 

 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

43 

Preparação para suco, apresentação liquido, 
SABOR GOIABA tipo natural, características 
adicionais concentrado com adição de açúcar e 
conservantes, isento de impurezas. Deve 
apresentar cor, cheiro e sabor próprios da fruta. 
Embalagens de 1000ml e 5000ml, contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca, nome e endereço do fabricante e número 
de registro do órgão competente. 

MIRADOR LITRO 3.750 8,90 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

44 

Preparação para suco, apresentação liquido, 
SABOR CAJÁ tipo natural, características 
adicionais concentrado com adição de açúcar e 
conservantes, isento de impurezas. Deve 
apresentar cor, cheiro e sabor próprios da fruta. 
Embalagens de 1000ml e 5000ml, contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca, nome e endereço do fabricante e número 
de registro do órgão competente. 

MIRADOR LITRO 3.750 11,90 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

45 

Preparação para suco, apresentação liquido, 
SABOR CAJU tipo natural, características 
adicionais concentrado com adição de açúcar e 
conservantes, isento de impurezas. Deve 
apresentar cor, cheiro e sabor próprios da fruta. 
Embalagens de 1000ml e 5000ml, contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca, nome e endereço do fabricante e número 
de registro do órgão competente. 

MIRADOR LITRO 3.750 8,90 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

46 

Preparação para suco, apresentação liquido, 
SABOR MARACUJÁ tipo natural, características 
adicionais concentrado com adição de açúcar e 
conservantes, isento de impurezas. Deve 
apresentar cor, cheiro e sabor próprios da fruta. 
Embalagens de 1000ml e 5000ml, contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca, nome e endereço do fabricante e número 
de registro do órgão competente. 

MIRADOR LITRO 3.750 11,90 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

47 

Preparação para suco, apresentação liquido, 
SABOR ACEROLA tipo natural, características 
adicionais concentrado com adição de açúcar e 
conservantes, isento de impurezas. Deve 
apresentar cor, cheiro e sabor próprios da fruta. 
Embalagens de 1000ml e 5000ml, contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca, nome e endereço do fabricante e número 
de registro do órgão competente. 

MIRADOR LITRO 3.750 8,90 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 



 

 

48 

Carne de frango RESFRIADA, tipo inteiro isento 
de sujidades, parasitos, partes de insetos e 
outras matérias estranhas que tragam prejuízo à 
qualidade do produto. A embalagem deve conter 
prazo de validade, instruções para conservação 
do produto, e informações nutricionais, marca, 
nome e endereço do fabricante e número do 
registro no órgão competente. 

DUDICO KG 18.750 9,60 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

49 

Leite fluido de vaca, tipo C, características 
adicionais pasteurizado, isento de sujidades, 
parasitos, larvas, fermentação ou qualquer 
matéria estranha. Deve apresentar perfeito 
estado de conservação, cor branca sabor e 
consistência próprios. Embalagem de 1000 ml. 

NUTRE 
 

LITRO 30.000 4,35 

Licitante Vencedora:  
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO – ME, CNPJ 
11.193.999/0001-59 

50 

Ovo de galinha branco médio, casca porosa, sem 
manchas ou rachaduras. Devem ser embaladas 
em cartelas com 30 unidades. AVINE CART 7.500 14,90 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

51 

Carne de frango TIPO PEITO, congelado, sem 
tempero e sem pele, inteiro isento de sujidades, 
parasitos, partes de insetos e outras matérias 
estranhas que tragam prejuízo à qualidade do 
produto. A embalagem deve conter prazo de 
validade, instruções para conservação do 
produto, e informações nutricionais, marca, 
nome e endereço do fabricante e número do 
registro no órgão competente. 

AMERICANA KG 18.750 9,99 

Licitante Vencedora: 
ANISIO DE MOURA ABREU – ME, CNPJ 
19.040.581/0001-13 

52 

Pão tipo doce, isento de sujidades, parasitos ou 
matéria estranha. Deve apresentar massa 
assada, macia e sabor próprio. Peso 50g a 
unidade. 

PALHANO KG 21.250 12,90 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

53 

Iogurte, ingredientes leite, fermento lácteo, 
corante natural, sabores diversos, isento de 
impurezas. Deve apresentar cor, cheiro e sabor 
próprios. Embalagens de 1000ml contendo prazo 
de validade e informações nutricionais, marca, 
nome e endereço do fabricante e numero de 
registro do órgão competente. 

NUTRE LITRO 37.500 4,95 

Licitante Vencedora:  
CLOVIS MARIA DE SOUSA FILHO – ME, CNPJ 
11.193.999/0001-59 

54 

Carne bovina, apresentação MOÍDA, 
características adicionais congelada, isento de 
ossos  ou qualquer  matéria estranha que traga 
prejuízo a qualidade do produto. Deve 
apresentar cor vermelha brilhante, cheiro 
característico e perfeito estado de  conservação.  
A embalagem deve conter prazo de validade, 

FRIGOTIL KG 15.150 18,85 



 

 

instruções para conservação do produto, e 
informações nutricionais, marca, nome e 
endereço do fabricante e numero do registro no 
órgão competente. 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

58 

Fruta in natura tipo BANANA PRATA, de primeira 
qualidade sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho, cor  conformação uniformes. Devem 
estar frescas e maturação para consumo, sem 
matérias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderente a casca. 

NOVA CEAPI UNID 140.000 0,72 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

59 

Fruta in natura tipo LARANJA PERA, de primeira 
qualidade sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniformes. Devem 
estar frescas, MADURAS para consumo, sem 
matérias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderente a casca. 

NOVA CEAPI UNID 140.000 0,62 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

65 

Fruta in natura tipo MAÇA, de primeira 
qualidade sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniformes. Devem 
estar frescas, MADURAS para consumo, sem 
matérias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderente a casca. 

NOVA CEAPI UNID 62.000 0,78 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

67 

Fruta in natura tipo MELÃO AMARELO, de 
primeira qualidade sem defeitos sérios, 
apresentando tamanho, cor e conformação 
uniformes. Devem estar frescas, MADURAS para 
consumo, sem matérias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderente a casca. 

NOVA CEAPI KG 4.000 4,80 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

68 

Fruta in natura tipo ABACAXI, de primeira 
qualidade sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniformes. Devem 
estar frescas, MADURAS para consumo, sem 
matérias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderente a casca. 

NOVA CEAPI KG 10.000 4,20 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

ITENS EXCLUSIVOS 



 

 

3 

Sal tipo refinado, aplicação alimentícia, aditivos 
iodo com dosagem mínima de 10mg e máxima 
de 15mg/kg de sal conforme legislação federal, 
isento de sujidades, parasitas e larvas, deve 
apresentar cor branca, cheiro e sabor 
características. Embalagens de 1Kg contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca, nome  e endereço do fabricante e 
número de registro do órgão competente, 
acondicionados em fardos. Validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da entrega do produto 
no Almoxarifado. 

LEBRE KG 9000 1,05 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

27 

Leite em Pó Desnatado, isento de sujidade 
parasitos e larvas. Embalagens de 300g contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca e endereço do fabricante e numero de 
registro do órgão competente, acondicionados 
em caixa de papelão. Validade mínima de 06 
(seis) meses  a partir da entrega do produto. 

ITAMBÉ UNID 2000 10,99 

Licitante Vencedora: 
P.I.C. ARAUJO EIRELI, CNPJ 16.634.005/0001-06 

29 

Leite condensado, ingredientes leite integral, 
açúcar, leite em pó integral. Características 
adicionais, homogêneo, isento de granulações, 
coloração branca.  Embalagens de 395g 
contendo prazo de validade e informações 
nutricionais, marca e endereço do fabricante e 
numero de registro do órgão competente, 
acondicionados em caixa de papelão. Validade 
mínima de 06 (seis) meses  a partir da entrega 
do produto. 

ITALAC UNID 5000 3,99 

Licitante Vencedora: 
P.I.C. ARAUJO EIRELI, CNPJ 16.634.005/0001-06 

30 

Creme de leite, ingredientes creme de leite, leite 
em pó. Características adicionais, homogêneo, 
isento de granulações e coloração branca. 
Embalagens de 200g contendo prazo de validade 
e informações nutricionais, marca e endereço do 
fabricante e numero de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses  a 
partir da entrega do produto. 

PIRACANJUBA UNID 7000 2,60 

Licitante Vencedora: 
J F M OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, 
CNPJ 17.002.370/0001-60 

31 

Milho verde em conserva (água e sal), pré 
cozido, natural.. Embalagens de 200g, peso 
drenado, contendo prazo de validade e 
informações nutricionais, marca e endereço do 
fabricante e numero de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses  a 
partir da entrega do produto. 

QUERO UNID 10000 2,00 

Licitante Vencedora: 
D DE F SEREJO COMERCIO EIRELI – EPP, CNPJ 
21.417.617/0001-87 



 

 

32 

Leite de coco, tipo integral. Ingredientes, leite de 
coco. Características adicionais, homogêneo e 
coloração branca. Embalagens de 200ml 
contendo prazo de validade e informações 
nutricionais, marca e endereço do fabricante e 
numero de registro do órgão competente, 
acondicionados em caixa de papelão. Validade 
mínima de 06 (seis) meses  a partir da entrega 
do produto. 

COPRA UNID 9000 3,99 

Licitante Vencedora: 
P.I.C. ARAUJO EIRELI, CNPJ 16.634.005/0001-06 

34 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico. Embalagens de 1000g contendo prazo de 
validade e informações nutricionais, marca e 
endereço do fabricante e numero de registro do 
órgão competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses  a 
partir da entrega do produto. 

ROSA BRANCA KG 5000 3,50 

Licitante Vencedora: 
D DE F SEREJO COMERCIO EIRELI – EPP, CNPJ 
21.417.617/0001-87 

35 

Margarina vegetal com sal. Embalagens de 500g 
contendo prazo de validade e informações 
nutricionais, marca e endereço do fabricante e 
numero de registro do órgão competente, 
acondicionados em caixa de papelão. Validade 
mínima de 04 (quatro) meses  a partir da entrega 
do produto. 

PURO SABOR UNID 5000 3,80 

Licitante Vencedora: 
D DE F SEREJO COMERCIO EIRELI – EPP, CNPJ 
21.417.617/0001-87 

36 

Salsicha tipo viena em conserva. Embalagens de 
200g, peso drenado, contendo prazo de validade 
e informações nutricionais, marca e endereço do 
fabricante e numero de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses  a 
partir da entrega do produto. 

BORDON UNID 10000 3,50 

Licitante Vencedora: 
D DE F SEREJO COMERCIO EIRELI – EPP, CNPJ 
21.417.617/0001-87 

37 

Canjica de milho branca. Grão duro. Embalagens 
de 500g contendo prazo de validade e 
informações nutricionais, marca e endereço do 
fabricante e numero de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses  a 
partir da entrega do produto. 

SINHA UNID 12000 3,50 

Licitante Vencedora: 
L.H.C. SOARES – EPP, CNPJ 10.513.552/0001-57 

38 

Ervilha em conserva. Embalagens de 200g, peso 
drenado, contendo prazo de validade e 
informações nutricionais, marca e endereço do 
fabricante e numero de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses  a 
partir da entrega do produto 

QUERO UNID 9000 2,49 

Licitante Vencedora: 
P.I.C. ARAUJO EIRELI, CNPJ 16.634.005/0001-06 



 

 

39 

Fermento químico em pó. Amido de milho ou 
fécula de mandioca, fosfato monocálcico, 
bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. 
Embalagens de 100g contendo prazo de validade 
e informações nutricionais, marca e endereço do 
fabricante e numero de registro do órgão 
competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses  a 
partir da entrega do produto. 

ROYAL UNID 2000 4,20 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

40 

Amido de milho. pó fino, branco, inodoro e 
insípido. Não deve apresentar impurezas visíveis 
ou sujidades.  Embalagens de 200g contendo 
prazo de validade e informações nutricionais, 
marca e endereço do fabricante e numero de 
registro do órgão competente, acondicionados 
em caixa de papelão. Validade mínima de 06 
(seis) meses  a partir da entrega do produto 

QUERO UNID 8000 2,69 

Licitante Vencedora: 
D DE F SEREJO COMERCIO EIRELI – EPP, CNPJ 
21.417.617/0001-87 

42 

Milho para pipoca. Grão apresentação seca, 
coloração amarela. Grão duro para preparo 
manual.  Embalagens de 500g contendo prazo de 
validade e informações nutricionais, marca e 
endereço do fabricante e numero de registro do 
órgão competente, acondicionados em caixa de 
papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses  a 
partir da entrega do produto 

MARATA UNID 7500 2,80 

Licitante Vencedora: 
J F M OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME, 
CNPJ 17.002.370/0001-60 

55 

Verdura in natura tipo CEBOLA, uso culinário, 
isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve ser 
de primeira qualidade com coloração e 
tamanhos uniformes, aroma e sabor próprios e 
sem qualquer lesão externa que afete a sua 
aparência. 

NOVA CEAPI KG 10000 4,50 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

56 

Legume in natura tipo BATATA DOCE, espécie 
comum, aplicação culinária, isento de sujidades, 
parasitas e larvas. Deve ser de primeira 
qualidade com coloração e tamanhos uniformes, 
aroma e sabor próprios e sem qualquer lesão 
externa que afete a sua aparência. 

NOVA CEAPI KG 5000 4,50 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

57 

Legume in natura tipo BATATA INGLESA, espécie 
lisa, aplicação culinária, isento de sujidades, 
parasitas e larvas. Deve ser de primeira 
qualidade com coloração e tamanhos uniformes, 
aroma e sabor próprios e sem qualquer lesão 
externa que afete a sua aparência. 

NOVA CEAPI KG 5000 5,00 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 



 

 

Informações adicionais sobre a presente Ata de Registro de Preços poderão ser obtidas junto à Comissão Central de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Caxias, situada no Prédio localizado na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma, Fone: (99) 
3521-3630, no horário de funcionamento do órgão ou pelo e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br. Caxias – MA, 06 de Junho de 2019. 

61 

Verdura in natura tipo REPOLHO, aplicação 
culinária, devendo ser bem desenvolvida, firme e 
intacta, isento de sujidades, parasitas e larvas. 
Deve ser de primeira qualidade com coloração e 
tamanhos uniformes, aroma e sabor próprios e 
sem qualquer lesão externa que afete a sua 
aparência. 

NOVA CEAPI KG 5000 5,80 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

62 

Legume in natura tipo CENOURA, aplicação 
culinária, isento de sujidades, parasitas e larvas. 
Deve ser de primeira qualidade com coloração e 
tamanhos uniformes, aroma e sabor próprios e 
sem qualquer lesão externa que afete a sua 
aparência. 

NOVA CEAPI KG 5000 4,50 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

63 

Verdura in natura tipo ALFACE, lisa, aplicação 
culinária salada, devendo ser bem desenvolvida, 
firme e intacta, isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Deve ser de primeira qualidade com 
coloração e tamanhos uniformes, aroma e sabor 
próprios e sem qualquer lesão externa que afete 
a sua aparência. 

NOVA CEAPI KG 5000 15,00 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

64 

Legume in natura tipo BETERRABA, aplicação 
culinária, isento de sujidades, parasitas e larvas. 
Deve ser de primeira qualidade com coloração e 
tamanhos uniformes, aroma e sabor próprios e 
sem qualquer lesão externa que afete a sua 
aparência. 

NOVA CEAPI KG 5000 4,50 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

66 

Fruta in natura tipo MAMÃO FORMOSA, de 
primeira qualidade sem defeitos sérios, 
apresentando tamanho, cor e conformação 
uniformes. Devem estar frescas, MADURAS para 
consumo, sem matérias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderente a casca. 

NOVA CEAPI KG 16000 3,50 

Licitante Vencedora: 
DUCLERC T DE FREITAS – EPP, CNPJ 
13.457.807/0001-08 

mailto:ccl@caxias.ma.gov.br


2   Atos do Poder Executivo
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AUREAMÉLIA BRITO LIMA SOARES  

Sexta-feira, 07 de Junho de 2019
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