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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

082.02.4.5/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019. PARTES. Prefeitura Municipal de Boa Vista do Gurupi - MA, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Administração, CNPJ n° 01.612.331/0001-45, e as empresas A I C LIMA – 

COMERCIO FEIRA FACIL, CNPJ nº. 15.027.518/0001-96; I C LEITE EIRELI – ME, CNPJ nº. 28.874.382/0001-00. Objeto: 

Eventual Contratação de empresa para o Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos Programas 

da Merenda Escolar Municipal, conforme segue: 
, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Descrição do objeto Marca Unid. Quant. 
Preço 

Unitário 
1 Arroz branco tipo 1, classe longo e fino, pacote de 1kg-fardo com 

30 quilos, contendo no mínimo 90% de grãos inteiros, isento de 

mofos, odore estranhos e substância nocivas, validade mínima de 

1 ano, com registro no ministério da agricultura. 

Camil Kg 8.500 R$ 2,40 

2 

Feijão carioca rajado tipo 1 fardo com 30x1kg, novo de primeira 

qualidade, sem presença de grãos mofados e/ou carunchados, com 

embalagem plástica resistente e transparente, data de validade de 

3 meses na data de entrega.com registro no ministério da 

agricultura. 

Camil Kg 3.700 R$ 4,27 

3 

Macarrão tipo parafuso, acondicionado em embalagens 

transparentes intacta de 500g, fardo contendo 20 pacotes, a 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 

fabricação, data de validade e condições de armazenagem. 

Validade mínima de 6 seis) meses na data de entrega. 

 Fortaleza Kg 5500 R$ 2,75 

4 

Milho branco para canjica “cru” Grãos ou pedaços de grãos de 

milho que apresentam ausência parcial ou total do gérmen, em 

função do processo de sacarificação mecânica ou manual. Canjica 

extra ou quatro. Embalagem integra de 500g, na embalagem 

deverá constar data da fabricação data de validade e número do 

lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da entrega. 

Yoki kg 3200 R$ 2,48 

5 
Café em pó: caixa contendo 20 unidades, embalagem com 250 g. 

Validade mínima de 1 ano. 
Santa clara  Caixa 100 R$ 68,90 

6 

Óleo de soja refinado: embalagem tipo pet plástica contendo 900 

ml-caixa com 20 unidades. Deverá estar isento de ranço e outras 

características indesejáveis, validade mínima de 1 ano. 

   ABC Litro 2000 R$ 3,70 

7 
Corante, colorífico em pó fino homogêneo. Cor: vermelho 

intenso, com cheiro e sabor próprios. Embalagem plástica com 
 Marata Kg 500 R$ 0,82 

 
 
 

Nome empresarial: A I C LIMA – COMERCIO FEIRA FACIL 

CNPJ nº: 15.027.518/0001-96 

Endereço: situada na Av. Roseana Sarney, S/N, Centro, Boa Vista do Gurupi/MA. 

 Telefone: (98) 8250-6685 

E-mail: 

Representante legal: Antonio Iris Carvalho Lima 

CPF nº: 059.523.023-76 
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100g. Acondicionado saco de 10 kg lacrado, Rótulo e validade de 

acordo com a legislação vigente. 
    

8 
Extrato de tomate simples, concentrado, com rótulo e validade 

de acordo com a legislação vigente. 
 quero Caixa 100 R$ 32,75 

9 

Tempero seco misto, cominho e pimenta do reino:– O tempero 

deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e 

apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto de 

acordo com as normas vigentes. Embalagem plástica com 100 g, 

acondicionada em saco com 10 kg lacrado, Validade de no mínimo 

06 a 01 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. De 

acordo com a rdc n°276/2005. Pct com 100g 

 marata KG 500 R$ 0,86 

12 

Alho, bulbo de tamanho médio, com características íntegras e de 

primeira qualidade; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas 

e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar 

quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 

  agrolaf Kg 950 R$ 9,00 

13 

Açúcar refinado: embalagem saco plástico atóxico, contendo 1 

kg-fardo com 30 kg, não deve apresentar sujidades, umidades, 

bolor, coloração escura, validade mínima de 90 dias, com registro 

no ministério da agricultura. 

kaires Kg 13.000 R$ 1,98 

14 Proteína texturizada de soja: embalagem intacta de 400g, 

contendo 6 unidades no fardo. Com características sensoriais 

preservadas, conter dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e informações nutricionais. Validade 

mínima de 12 (doze) meses na data de entrega. 

 Camil fardo 70 R$ 105,86 

15 Leite em pó integral, instantâneo, acondicionado em embalagem 

original de até 200 g. contendo 50 unidades cada fardo. As 

especificações de qualidade do produto seguem a legislação da 

vigilância sanitária e recomendação do ministério da agricultura-

SIF, SIM ou SIE 

  italac fardo 600 R$ 242,66 

16 Biscoito salgado “tipo cream cracker”: embalagem, pacote 

impermeável lacrado contendo 400g, acondicionada em caixa 

lacrada. O produto deve apresentar-se íntegro, com sabor e odor 

agradável, validade mínima de 90dias. Rótulo e validade de acordo 

com a legislação vigente. 

 fortaleza caixa 450 R$ 82,94 

17 Achocolatado em pó da Nestle: caixa com 30 unidades 

embalagem de 400 g. O produto deve apresentar-se íntegro, com 

sabor e odor agradável, validade mínima de 6 meses. Rótulo e 

validade de acordo com a legislação vigente. 

  nestle caixa 90 R$ 187,46 

18 

Biscoito tipo maizena: embalagem, pacote impermeável lacrado 

contendo 400g, acondicionada em caixa lacrada com 8 kg cada o 

produto deve apresentar-se íntegro, com sabor e odor agradável, 

validade mínima de 90 dias. Rótulo e validade de acordo com a 

legislação 

  mabel caixa 300 R$ 50,00 

21 Floção de milho: embalagem intacta de 500g com características 

sensoriais preservadas, conter dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e informações nutricionais. 

Validade mínima de 6 (seis) meses na data de entrega. 

   yoki fardo 350 R$ 32,26 

22 

Margarina sem sal: embalagem de 250g acondicionada em potes 

resistentes, que garantam a integridade do produto até seu 

consumo. Deverá conter em sua embalagem os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional número do 

lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. 

O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

primor Caixa 110 R$ 40,08 

25 

Carne bovina moída, embalagem de 500 mg, embalado e 

armazenado a -12c deverá conter no máximo 10% de gordura, 

deve ter aspecto próprio, não pegajoso, cor própria, sem manchas 

esverdeadas cheiro próprio, ausência de sujidades, parasitas e 

larvas. Validade de no mínimo 6 meses 

 mafripar Kg 10000 R$ 4,72 

26 Ovos brancos: Sem rachaduras. Com cor, sabor e aroma 

característicos da espécie. Sem odor e sabor estranho. Peso e 

tamanho padrão. 

  avine caixa 200 R$ 176,26 

27 

Carne bovina com osso: embalagem de 2 kg ou 5 kg resfriados, 

limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa 

cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, 

odor: próprio tipo de corte: característico da peça conforme o 

padrão descrito na Portaria n° 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. 

De 18/11/88, Seção I. Embalada em saco plástico transparente e 

Maprimar Kg 4500 R$ 10,40 
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atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade 

do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas 

lacradas. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na 

Resolução RDC n°.12, 02/01/01, ANVISA/MS, A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade, quantidade do 

produto, número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da 

data de entrega. 

    

28 

Carne bovina magra: embalagem de 1 kg resfriados, limpa, 

aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor 

própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, 

odor: próprio tipo de corte: característico da peça conforme o 

padrão descrito na Portaria n° 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. 

De 18/11/88, Seção I. Embalada em saco plástico transparente e 

atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade 

do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas 

lacradas. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na 

Resolução RDC n°.12, 02/01/01, ANVISA/MS, A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade, quantidade do 

produto, número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da 

data de entrega. 

Maprimar kg 5000 R$ 13,98 

29 

Abóbora madura extra AA, in natura, procedente de espécies 

genuínas e sãs, casca limpa e sem manchas, polpa íntegra e firme. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria 

terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas 

  continente kg 900 R$ 2,28 

30 

Batata inglesa especial, in natura, extra AA, com a polpa intacta 

e limpa, firme, lisa, de tamanho uniforme, procedente de espécies 

genuínas e sãs, fresco. Isento de matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas, sem manchas 

esverdeadas e livre de broto. 

  continente kg 1.910 R$ 4,24 

32 

Cebola branca, fresca, extra, com as extremidades firmes, cor 

brilhante, haste bem seca. Isento de broto, enfermidades, lesões de 

origem física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, 

insetos, parasitas e larvas 

  continente kg 1700 R$ 4,06 

34 

Chuchu extra AA, in natura, pouca rugosidade tamanho médio, 

procedente de espécies genuínas, sãs e frescas, polpa íntegra e 

firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas. 

  Continente  kg 900 R$ 2,66 

35 

Pimentão extra AA, in natura, pouca rugosidade tamanho médio, 

procedente de espécies genuínas, sãs e frescas, polpa íntegra e 

firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas. 

   feltrin kg 700 R$ 3,87 

38 Polpa de Fruta integral de abacaxi, pasteurizada, congelada, 

sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, 

odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 

transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente 

e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a 

contar da data de entrega. Serão adotados os critérios e padrões 

estabelecidos na Resolução RDC n°.12, 02/01/01, ANVISA/MS, 

A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número de lote, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 

SIF, SIE e SIM. 

 Bom frut kg 1.960 R$ 10,54 
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39 

Polpa de Fruta integral de goiaba, pasteurizada, congelada, sem 

adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, 

odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 

transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente 

e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a 

contar da data de entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, número de 

lote, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA 

e carimbo de inspeção do SIF, SIE e SIM. 

 Bom frut Kg 1.960 R$ 3,00 

40 

Polpa de Fruta integral de acerola, pasteurizada, congelada, sem 

adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, 

odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 

transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente 

e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a 

contar da data de entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, número de 

lote, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA 

e carimbo de inspeção do SIF, SIE e SIM. 

Bom frut. Kg 1.960 R$ 4,00 

41 

Polpa de Fruta integral de Maracujá, pasteurizada, congelada, 

sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, 

odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 

transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente 

e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a 

contar da data de entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, número de 

lote, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA 

e carimbo de inspeção do SIF, SIE e SIM. 

Bom frut. Kg 1.960 R$ 4,00 

42 

Polpa de Fruta integral de murici, pasteurizada, congelada, sem 

adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, 

odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 

transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente 

e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a 

contar da data de entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, número de 

lote, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA 

e carimbo de inspeção do SIF, SIE e SIM. 

Bom frut Kg 1.960 R$ 4,20 

 

 

 

 

 

 

43 

Polpa de Fruta integral de abacaxi, pasteurizada, congelada, sem 

adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor 

característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, 

odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 

transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente 

e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a 

contar da data de entrega. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, número de 

lote, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA 

e carimbo de inspeção do SIF, SIE e SIM. 

Bom frut Kg 1.960 R$ 11,20 
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Nome empresarial: I C LEITE EIRELI – ME 

CNPJ nº: 28.874.382/0001-00 

Endereço: situada na Rua Benjamin Constant n° 24, Bairro: Benjamin Constant, 

Bacurituba/MA 

Telefone: (98) 3304-9617 

E-mail: icleiteeireli@hotmail.com 

Representante legal: Inaldo Cantanhede Leite 

CPF nº: 128.987.673-87 
 

 

Item Descrição do objeto Marca Unid. Quant. 
Preço 

Unitário 

10 

Vinagre, branco isento de corantes, ácidos orgânicos e minerais 

estranhos, livres de sujidades, de materiais terrosos e detritos de 

animais e vegetais, embalagem plástica de 500 ml. 

 Figueira  Caixa 300 R$ 8,70 

11 

Sal refinado iodado, embalagem: saco plástico atóxico, contendo 

1 quilo-fardo com 30 quilos, com granulação uniforme sem 

resíduos de nenhuma espécie, validade mínima de 1 ano. Rótulo e 

validade de acordo com a legislação vigente. 

 lebre Kg 1000 R$ 0,71 

19 

Mucilon: mucilon multicereais, tipo mucilon lácteo, de preparo 

instantâneo, preparado a partir de matérias primas sãs, limpas, 

enriquecido com vitaminas. Embalagem: em polietileno, bem 

vedada, com 400g do produto. Contendo 18 latas cada caixa. Prazo 

de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

  nestle caixa 90 R$ 109,00 

20 

Maisena (amido de milho): caixa com 20 unidades (500g), com 

características sensoriais preservadas, conter dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 

informações nutricionais. Validade mínima de 6 (seis) meses na   

data de entrega. 

 maizena caixa 90 R$ 86,00 

23 

Farinha láctea Nestlé: embalagem intacta de 400g Enriquecida 

com vitamina, de preparo instantâneo. Fabricado a partir de 

matérias primas sãs e limpas, devera apresentar aspecto e cheiro 

característicos, livre de sujidades e substância nocivas. Validade 

mínima de 6(seis) meses na data da entrega. 

 nestle Caixa 35 R$ 94,00 

24 

Frango inteiro – frango inteiro, resfriado ou congelado sem 

miúdos, sem tempero, embalado individualmente em sacos 

resistente, com aproximadamente 2 kg por frango, plásticos de 

polietileno nome do agricultor ou associação marcado na 

embalagem, e registro nos órgãos de Inspeção sanitária. Sem 

formações de cristais de gelo, contendo apenas 12% de água, 

consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, cor 

amarela-rosada, sem escurecimento ou manchas esverdeadas; 

cheiro agradável, ele lisa, macia e clara (entre amarelo e 

branco).transporte do lote em veículo fechado e refrigerado. As 

especificações de qualidade do produto seguem a legislação da 

vigilância sanitária e recomendação do ministério da agricultura-

SIF, SIM OU SIE. 

 americano Kg 8.620 R$ 4,90 

31 

Beterraba extra AA, in natura, procedente de espécies genuínas e 

sãs, fresca, casca lisa e firme. Isento de broto, lesões de origem 

física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas 

 continente kg 900 R$ 3,20 

33 

Cenoura extra AA, in natura, cor laranja-vivo, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, de 

aparência fresca. Isento de brotos, lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas. 

 Solo vivo kg 1.910 R$ 3,50 

36 

Tomate longa vida extra AA, in natura, procedente de espécies 

genuínas e sãs, frescas, polpa íntegra e firme, coloração uniforme, 

casca lisa e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos 

à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas 

  bio kg 1700 R$ 3,97 
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37 

Pão MASSA FINA, tipo hot dog, peso de 50g cada unidade, do 

tipo brioche, preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira 

qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em perfeito 

estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou 

malcozido, com odor e sabor desagradável, presença de fungos e 

não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer 

natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades, larvas e 

material estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno 

resistente. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 

horas após entrega. 

Dourado  Unid 45.720 R$ 0,29 

 

Vigência: 11 de novembro de 2019 até 11 de novembro de 2020. Data da assinatura: 11 de novembro de 2019 – 

ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL. 
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