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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65'665-000
CNPJ N® 06.089.668/0001-33 i
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP NS 03/2021
I

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO |dOS PATOS/MA, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas através da PORTARIA ns 151/2021, e observadas às disposições
da Lei Federal n^ 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidíariamente da Lei Federal ps. 8.666/93,

RESOLVE:

ADJUDICAR o resultado do Pregão Presencial n^ 03/2021, que tem por objeto o Registro

de Preços para eventuais aquisições de gêneros alimentícios para confecção de cesta básicas para
distribuição às farníllafc^entes do município de São João dos Patosí^MAjde acordo com ademanda
em anexo para aténder as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de SãoJoão dos
Patos/MA, para o exercício de 2021, a empresa JOSE RAIMUNDO] DA SILVA, jinscrita no CNPJ n®
11.292.448/0001-42, pelo valor de RS 169.085,00 (cento e ,sessenta] e nove mil e oitenta e cinco
reais).

rv;

1 i}íO
JOSE RAIMUNDO DA SILVA-' u \w
CNPJ n5 11.292.448/0ÓÒ1-42

-——•,
'-V <n .

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO
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R$ 169.085,00 (cento e sessentá.e nove mil e oitenta e cinco reais)),.
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[ i r--ITENS EXCLUSIVOS PARA^ME-EiEPpA Í ' , • Í '
ITEM í DÈSCRiÇÃÓ pÒS PRODUTOS - [ / "i mUNÍD Víquant! Valor Un. Valor Total

1
Arroz, tipo 1, tipo classe longóifiho^ tipo subgrupo polido, prazo validade 12,
meses(empacotàdo), pacote 5quilos; >. • '•i •j )

' 2.5001
1,

21,60 RS54.000,00

2
FeiJSo, tipo 1, tipo classe carioquinha.-^prazç-vájidadé 180 (ernpáçotadóO/
pacote 1quilo | ' PCT '

tii
; 2.500 [ R$6,68 RS 16.700,00

3
Óleo vegetal comestível refinado tjpo ;l^ndmè:óle9:de'soJa;Aemtíalagem
plástica 900 ml; j ' VA.'C—A!'If •v V'

1'"' !i S r.
•'ÜND

!l-í
l 2.500!. R$7,99

i
RS19.975,00

4 Macarrão, tipo sêmola, formato espagueté, pacote" SOO grãmàs; " PPT ; 2.5001 R$ 2,30 RS 5.750,00

5
Café, tipotorrado, apresentação moído, tipo embalagerriiaíto vácuo, pacote
250 gramas; j

. m f
• PCT -

!n .
i 2.500 • RS3,38 RS 8.450,00

6

Extrato aiimentício (extrato de tomate), ingrediente básico tomate, prazo
validade 12 meses, conservação isento de fermentação, características
adicionais maduros, selecionados, sem pele e sem sementes, 190 gramas;

UND r

•

í
1.000 ii /' RS 1,89 RS1.890,00

7
Sal, tipo refinado, aplicação alimentícia, características adicionais teor

mínimo cloreto de sódio 98,5%, pacote 1 quilo;
QÜiLO 1.000 RS0,50 RS500,00

8

Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarosi de cana de açúcar,
características adicionais isenta de impurezas, prazo validade min. 12 meses,
pacote com 2 quilos;

UND 2.500 RS 2,65 RS6.625,00

9
Biscoito, apresentação quadrado, classificação salgado, tipo cream cracker,
pacote com 400 gramas;

PCT 2.500 RS 3,87 RS9.675,00

10 Biscoito doce maizena pacote com 400 gramas; PCT 1.000 RS4,12 RS4.120,00

11 Fécula de mandioca para beiju; QUILO 1.000 RS3,48 RS3.480,00

12

Flocão de arroz, apresentação prazo validade 9 meses, características
adicionais degerminado/macerado/socado/, aspecto físico levemente
torrada, pacote 500 gramas

PCT 2.500 RS1,53 RS 3.825,00
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13
Farinha mandioca, apresentação torrada, tipo grupo seca, tipo subgrupo
quebradinha, tipo classe branca, pacote com 1 quilo

QllliLO
i

1.000 RS3,59 RS 3.590,00

14
Leite em pó, ingredientes açúcar, tipo integral, prazo validade 30 dias
(aberto)/120 dias (fechado), pacote com 200 gramas;

1

r 2.500 R$5,59 RS 13.975,00

15

Peixe em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, ingredientes
molho tomate/água/óleo comestível e sal, prazo validade 15 meses, lata com
130 gramas.

UND
1

1

2.500 RS3,52 RS 8.800,00

16
Margarina, composição básica 60^o lipídios, sabor com sal, apresentação
pote 500 gramas.

1
PpTE 1.000 RS3,86 RS 3.860,00

17

Farinha milho, tipo fíocão, apresentação flocos de milho, tipo amarela, prazo
validade 9 meses, caraaerísticas adicionais
deeerminado/macerado/socadoA asoecto físico levemente torrada, pacote

500 gramas.

pcr

• iri
3.000 RS 1,29

i

RS 3.870,00

VaIprTotal " IÍ ' í 1 R$ 169.085,00
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