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TERMO DE ADJUDICACAO DO PREGAO PRESENCIAL

Processo Administrativo
Pregao Presencial No.

6479
G00022 /2018

As 11:37 do dia 04/06/2018 , apos a
Sr(a). EDSON CARLOS PEREIRA
item(ns):

analise

do

resultado do Pregao Presencial No. G00022 /2018 o pregoeiro(a)
ADJUDICAM ao(s) licitante(s) vencedor(es) o(s) respectivo(s)

SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
ITEM

DESCRICAO
ABACAXI PEROLA C/ PESO MAIOR OU IGUAL A 1,5KG
Nao apresentar defeitos internos e externos como
amassado, broca, coroa fasciada, imaturo, injuria
por frio.
2 ACHOCOLATADO POTE 400GRS
Obtido pela mistura de cacau em po soluvel, leite
, acucar, malto dextrina, minerais, vitaminas, aromatizantes, emulsificantes, lecitina de soja;
constituido de po fino e homogeneo, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos.
3 ALHO COLORACAO BRANCA GRANDE
Com diametro equatorial maior que 60 mm; inteiro,
sem perda de bubilho; sem estar brotado, chocho,
deteriorado, desidratado, queimado; polpa externa
c/ perfuracao de praga, dano mecanico.
4 ABOBRINHA BRASILEIRA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE)
Tamanho e coloracao uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal
sem danos fisicos e mecanicos oriundos de manuseio e transporte.
5 ALFACE FRESCA DE PRIMEIRA
Tamanho e coloracao uniformes; devendo ser bem
desenvolvida; firme e intacta; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal
livre de residuos de fertilizantes, sujidades, pa
rasitas e larvas; sem danos fisicos e mecanicos
oriundos do manuseio e transporte; em embalagem
plastica atoxica, unidade.
7 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM EMBALAGEM C/ 500ML
Com acidez maxima de 0,8% (em acido oleico) para
temperar alimentos.
10 BANANA NANICA EM PENCAS DE PRIMEIRA
Tamanho e coloracao uniformes; com polpa firme e
intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos
fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte.
11 BATATA COMUM ESCOVADA MEDIA E UNIFORME

MARCA

1

KININO

TRADICAO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

5,2000

1.040,00

4,0000

360,00

14,0000

1.680,00

3,5700

642,60

2,5000

750,00

16,5000

2.475,00

2,8500

769,50

2,8000

784,00
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Nao apresentar os defeitos aparentes como esverde
amento, arroxeamento, broteamento, rachadura; podridao, e os defeitos internos; como coracao oco,
negro e manha de chocolate; deve estar isenta de
excesso de substancias terrosas, sujidades; corpo
estranho aderidos a superficie externa, peso em
quilo.
12 BETERRABA (BETA VULGARIS) FRESCA FIRME E INTACTA
Com diametro equatorial entre 90 a 120mm, grande;
nao apresentar defeitos internos e externos que
prejudiquem o consumo como dano profundo, murcho,
passado, podridao.
15 BISCOITO DOCE C/ RECHEIO SABOR MORANGO
Composicao basica farinha de trigo vegetal hidrog
enada, acucar e outras sustancias permitidas, pac
ote de plastico atoxico com no minimo 140g
16 BISCOITO DOCE C/ RECHEIO SABOR CHOCOLATE
Composicao basica farinha de trigo vegetal hidrog
enada, acucar e outras sustancias permitidas, pac
ote de plastico atoxico com no minimo 140g
17 BISCOITO DOCE C/ RECHEIO SABOR DOCE DE LEITE
Composicao basica farinha de trigo vegetal hidrog
enada, acucar e outras sustancias permitidas, pac
ote de pastico atoxico com no minimo 140g.
19 CHEIRO VERDE EM MACO
21 CEBOLA COMUM PARA CONSUMO FRESCO MEDIA
Com diametro equatorial entre 74 a 60mm; com mais
de 70 % da superficie do bulbo coberta pelo catafilo (pelicula externa da cebola); nao apresentar
defeitos externos e internos que prejudiquem o
consumo como brotado, dano mecanico, mancha negra
(carvao), embalada em pacote plastico transparente e atoxico; peso em quilo.
22 CENOURA COMUM MEDIA
Com comprimento entre 180 a 219mm; nao apresentar
defeitos interno e externo que prejudiquem o consumo, como: dano mecanico, deformacao, injuria
pragas, lenhosa, murcha, ombro verde ou roxo, podridao mole, podridao seca, rachada, embalada em
pacote plastico transparente e atoxico; peso em
quilo.
23 COUVE EM MACO MANTEIGA FRESCA DE PRIMEIRA
Tamanho e coloracao uniformes; devendo ser bem de
senvolvida; firme e intacta; isenta de enfermidades; material terroso e umidade externa anormal;
livre de residuos e fertilizantes sujidades; para
sitas e larvas; sem danos fisicos e mecanicos ori
undos do manuseio e transporte.
24 COUVE FLOR FRESCA DE PRIMEIRA
Tamanho e coloracao uniformes; devendo ser bem de
senvolvida; firme e intacta; isenta de enfermidades; material terroso e umidade externa anormal;
livre de residuos e fertilizantes sujidades; para

2,8000

336,00

PANCO

1,8600

297,60

PANCO

1,8600

297,60

PANCO

1,8600

297,60

3,3000
3,5000

528,00
945,00

3,2000

640,00

2,8000

448,00

4,7000

705,00
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sitas e larvas; sem danos fisicos e mecanicos ori
undos do manuseio e transporte.
CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS OU MOIDO RESFRIADA
E no maximo 10% de sebo e gordura, cor, cheiro e
sabor proprio.
26 CARNE BOVINA COXAO MOLE BIFE RESFRIADO
E no maximo 10% de sebo e gordura, com aspecto,
cor, cheiro e sabor proprio; embalada em pacote
plastico transparente e atoxico; peso em quilo.
27 CARNE BOVINA ALCATRA EM BIFE RESFRIADA
E no maximo 10% de sebo e gordura, com aspecto,
cor, cheiro e sabor proprio; embalada em pacote
plastico transparente e atoxico; peso em quilo.
28 CARNE SUINA BIFE DE PERNIL RESFRIADA SEM OSSO
Com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; embalad
a em pacote plastico transparente e atoxico; peso
em quilo.
29 CREME DE LEITE EMBALADO EM CAIXA CARTONADA 200 GRS
Apresentando teor de materia gorda minima de 25%.
30 COCO RALADO PACOTE DE PLASTICO COM 100GRS
Amendoas de coco puro, parcialmente desidratado,
obtido por processo tecnologico adequado, com umi
dade maxima de 4%p/p e lipidios entre 35% a 60% i
sento de impurezas, sujidades e ranco.
32 DOCE MARROM GLACE EMBALAGEM CONTENDO 350GRS
De primeira qualidade.
33 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO
Pacote de plastico 340g, produto resultante da
concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais
isento de sujidades e fermentacao.
34 ERVILHA COZIDA EM CONSERVA DE SALMORA (AGUA E SAL)
A embalagem do produto deve conter registro da da
ta de fabricacao, peso e validade estampada no ro
tulo da embalagem.
35 FARINHA DE MANDIOCANA TEMPERADA C/ 400 GRAMAS
Pacote de plastico pesando 400 gramas, isenta de
sujidades, parasitas e larvas.
40 CARNE DE FRANGO SEMI-PROCESSADO SOBRE-COXA
Partes inteiras, sem tempero; resfriado, com vali
dade entre 10 e 15 dias; com aspecto, cor, cheiro
e sabor proprios; sem manchas e parasitas; acondi
cionado em saco plastico polietileno, transparente, atoxico, peso em quilo.
41 CARNE DE FRANGO SEMI-PROCESSADO FILE DE PEITO
Resfriado; isento de ossos e peles, com aspecto,
cor, cheiro e sabor proprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em embalagens primarias de
plastico atoxico para uso de alimentos, devidamen
te fechada, peso em quilo.
43 ISOTONICO
Hidrata o organismo e repoe rapidamente as perdas
25

18,2000

5.824,00

22,9000

7.328,00

28,9000

9.248,00

12,8000

2.944,00

TIROL

2,5900

362,60

MAIS COCO

3,6900

369,00

FUGINI

4,3700

524,40

FUGINI

1,7900

340,10

FUGINI

1,4000

84,00

KININO

4,4700

491,70

8,1000

2.268,00

12,5000

3.500,00

4,0100

802,00

GATORADE
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que ocorrem durante a transpiracao, formula bala
nceada que inclui liquido (agua), carboidratos e
sais minerais contendo 500ml
44 LARANJA PERA FRESCA MEDIA
Com diametro equatorial de 65 a 71mm; nao apresen
tar defeitos interno e externo que prejudiquem o
consumo baixa suculencia, dano, imaturo, passado
e podridao, peso em quilo.
45 LIMAO TAHITI DE PRIMEIRA FRESCO
Livre de residuos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloracao uniformes;
devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa
firme e intacta.
46 LEITE UHT/UAT INTEGRAL 1 LITRO
Teor de materia gorda minimo de 3%; embalado em
caixa cartonada e aluminizada.
47 LEITE CONDENSADO C/ 395 GRAMAS
Composto de leite integral, acucar e lactose (tra
dicional), de consistencia cremosa e textura homo
genea.
48 LINGUICA CALABRESA
Com aspecto normal, firme, sem umidade, nao pegaj
osa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; man
tida me temperatura e refrigeracao adequada, acon
dicionamento em embalagens primarias de plastico
atoxico para uso de alimentos, devidamente fechad
a; peso em quilo.
49 LINGUICA FRESCAL TOSCANA
Preparada com carne nao mista, toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade,
nao pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e
larvas; mantida em temperatura e refrigeracao ade
quada, acondicionado em embalagens primarias de
plastico atoxico para uso de alimentos, devidamen
te fechada, peso em quilo.
50 MANDIOCA GRAUDA DE PRIMEIRA (OTIMA QUALIDADE)
Fresca; compacta e firme; tamanho e coloracao uni
formes; devendo ser bem desenvolvida.
51 MACA GALA NACIONAL DE PRIMEIRA
Apresentando tamanho, cor e conformacao uniformes
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa
intacta e firme, sem danos fisicos e mecanicos
oriundos do manuseio e transporte, peso em quilo.
56 MOSTARDA 200 GRAMAS
Composto de vinagre, oleo ,po, acucar, sal e outr
os substancias permitidas, de consistencia cremos
a, cor amarela, cheiro e sabor proprio, isento de
sujidades e seus ingredientes de preparo em perf
eito estado de conservacao, acondiciona em plasti
co de 200 gramas cada unidade.
60 MOLHO DE TOMATE PACOTE DE PLASTICO 340G
Preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais; isento

2,6000

780,00

1,9000

285,00

PIRACANJUBA

3,2000

2.880,00

TIROL

3,4500

517,50

ROSFRIOS

13,0000

1.300,00

SEARA

13,0000

2.860,00

3,9000

585,00

5,9000

1.770,00

CASTELO

2,6700

213,60

QUERO

1,2800

230,40
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de sujidades e fermentacao.
MELANCIA FRUTA IN NATURA ESPECIE REDONDA
Aplicacao alimentar.
64 MAMAO NACIONAL DE PRIMEIRA
Livre de sujidades, parasitas e larvas ,tamanho e
coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvid
o e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos
fisicos e mecanico oriundos de manuseio e transpo
rte.
65 OVO VERMELHO DE GALINHA MEDIO
Pesando no minimo 50 gramas por unidade; isento
de sujidades, fungos e substancias toxicas; acondicionado em embalagem apropriada contendo 12 uni
dades.
66 PESCADO MERLUZA APRESENTACAO EM FILE
Sem couro/pele; congelado, limpo; com cor, cheiro
e sabor proprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico, pesando aproximadamente 800g por uni
dade.
68 PRESUNTO PRE-COZIDO
Carne deve ser firme e umida, mas nao molhada. A
gordura deve ser branca a castanho-clara, sem man
chas amarelas ou verdes. A embalagem do produto
deve conter registro da data de fabricacao, peso
e validade estampada no rotulo.
76 QUEIJO MUSSARELA
Produto deve conter cheiro e sabor de leite, porem ligeiramente acidos, textura firme e sem bura
cos; fabricado com leite pasteurizado manipuladas
em condicoes higienicas satisfatorias. Embalagem
integra, na embalagem devera constar data da fabricacao data de validade e numero do lote do pro
duto. Validade minima de 06 meses.
81 RUCULA FRESCA DE PRIMEIRA
Tamanho e coloracao uniformes; devendo ser bem de
senvolvida; firme e intacta; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal;
livre de residuos de fertilizantes, sujidades, pa
rasitas e larvas; sem danos fisicos e mecanicos
oriundos do manuseio e transporte; em macos.
82 TOMATE GRAUDO COM POLPA FIRME E INTACTA
Isento de infermidades; material terroso e umidade externa anormal; livres de residuos de fertili
zantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesoes
de origem fisica ou mecanica, rachaduras e cortes
.
61

Adjudicados para: SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA

2,1500

645,00

5,5000

1.375,00

ESTRELA

5,8000

1.276,00

NATISMAR

19,0000

4.940,00

PAMPLONA

14,9000

2.384,00

RIO MINAS

23,0000

3.680,00

2,8000

504,00

4,2900

1.287,00

74.594,20
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PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP
ITEM

DESCRICAO
6

MARCA

ACUCAR CRISTAL PACOTE PLASTICO COM PESO DE 5KG
Obtido da cana de acucar, com aspecto cor e cheiro proprio e sabor doce, com teor de sacarose minimo de 99,3% p/p, admitindo umidade maxima de
0,3%p/p, sem fermentacao, isento de sujidades, pa
rasitas, materiais terrosos e detritos animais ou
vegetais.
8 AZEITONA VERDE EM CONSERVA INTEIRA C/ CAROCO 500GR
Imerso em salmoura de concentracao apropriada, em
recipientes hermeticos, coloracao uniformes subm
etidos ao processo tecnologico adequado, atendend
o as condicoes gerais do codigo sanitario de alim
entos. Acondicionada em embalagem com 500 gramas.
9 ARROZ AGULHINHA TIPO "A" PACOTE PLASTICO C/ 5KG
Longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade
maxima de 15%; isento de sujidades e materiais es
tranhos.
13 BISCOITO AGUA E SAL
Pacote de plastico com no minimo 400 gramas, fari
nha de trigo, gordura vegetal hidrogenada; agua,
e outras substancias permitidas.
14 BISCOITO DE MAISENA
Diversas formatacoes, composicao basica farinha
de trigo, gordura vegetal hidrogenada, acucar e
outras substancias permitidas, acondicionado em
saco plastico impermeavel, fechado, reembalado em
caixa de papel vedada, com 400 gramas.
18 CAFE EM PO TRADICIONAL PACOTE PLASTICO C/ 500GRS
Torrado e moido, constituido de cafe tipo 8 na
COB classificacao oficial brasileira; com embalagem almofada ou atmosfera inerte (sem vacuo); rotulagem impressa no pacote nao sendo tolerada a
presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao
do produto.
20 CHA MATTE CAIXA APROPRIADA MINIMO 250 GRAMAS
31 DOCE DE GOIABADA PACOTE DE PLASTICO COM 300GRS
Obtido das partes comestiveis desintegradas de ve
getal com acucar, contendo peticina, ajustador de
ph, e outros ingredientes permitido a sua compos
icao, goiabada, classificada em simples de goiaba
, com consistencia firme para corte; isento de su
jidades, parasitas e larvas, com aspectos, cor ch
eiro e sabor proprio.
36 FERMENTO QUIMICO EM PO C/ 100 GRAMAS
Lata de no minimo 100 gramas, composto de pirofos
fato acido de sodio, bicarbonato de sodio, fosfat
o mono-calcio.
37 FEIJAO CARIOCA PACOTE DE PLASTICO COM 1 KG NOVO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

7,5000

900,00

TIVOLI

10,1800

1.221,60

ROMAR

12,1000

1.936,00

MARILAN

3,5500

639,00

MARILAN

3,5500

532,50

TULHA VELHA

8,3000

2.324,00

REAL
XAVANTE

6,4000
1,6500

320,00
231,00

NITA

2,2000

132,00

MINEIRINHO

4,7800

1.195,00

DOCE VIDA
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Constituido de graos inteiros e saos; com teor de
umidade maxima de 14%; isento de material terroso
sujidades e mistura de outras variedades e especies.
38 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM PACOTE DE 1KG
Obtida do trigo moido, limpo, desgerminado, de
cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentacao, mofo e materiais terro
sos.
39 FARINHA DE ROSCA EMBALAGEM DE 500GRS
Obtida pela moagem de paes ou roscas torradas em
perfeito estado de conservacao. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao,
procedencia, informacoes nutricionais, numero do
lote, data de validade. O produto devera apresentar validade minima de 05 meses a partir da data
de entrega.
42 FUBA DE MILHO PACOTE DE PLASTICO COM 500 GRAMAS
Simples, do grao de milho moido; de cor amarela;
com aspecto cor, cheiro e sabor proprio; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de
sujidades, parasitas e larvas.
52 MASSA PRE COZIDA PARA LASANHA PACOTE C/ 220 GRAMAS
53 MARGARINA SEM SAL E SEM GORDURA TRANS
Teor de lipidios de forma precisa na embalagem,
minima de 80% de lipidios; podendo conter vitamina e outras substancias permitidas; com aspecto,
cor, cheiro e sabor proprios; em pote plastico de
500 gramas.
54 MAIONESE
Emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais;
com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na
cor caramelo claro; com cheiro e sabor proprios;
isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; embalagem
hermeticamente fechado contendo 500 gramas.
55 MOLHO DE PIMENTA FRASCO COM 150ML
embalagem, data de fabricacao e prazo de validade
prazo de validade.
57 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA COM 200 GRAMAS
Simples; graos inteiros; imerso em liquido de cobertura; tamanho e coloracao uniformes.
58 MASSA ALIMENTICIA FORMATO ESPAGUETE PCT C/ 500GRS
Seca para macarronada; cor amarelo; obtida pelo
amassamento da farinha de trigo especial; ovos e
demais substancias permitidas; isenta de corantes
artificiais, sujidades, parasitas.
59 MASSA ALIMENTICIA FORMATO PARAFUSO PCTE C/ 500GRS
Seca para macarronada; cor amarelo; obtida pelo
amassamento da farinha de trigo especial; ovos e
demais substancias permitidas; isenta de corantes
artificiais, sujidades, parasitas.

BUQUE

2,3000

322,00

ZEI

4,2000

378,00

SINHÁ

1,4000

77,00

PETYBON 200 GRAMAS
DELICIA SUPREME

2,4000
5,0500

720,00
959,50

MARIA

3,0500

488,00

GOTA

1,9800

178,20

QUERO

1,5400

231,00

DONA BENTA

2,0200

181,80

DONA BENTA

2,0200

181,80
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PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP
ITEM

DESCRICAO
62

OLEO DE SOJA FRASCO COM 900ML
Obtido de especie vegetal; isento de ranco e subs
tancias estranhas.
63 SAL REFINADO IODADO PESANDO 1KG
Com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais
de iodo.
67 PESCADO EM CONSERVA SARDINHA
Preparados com pescado fresco, limpo, viscerado;
apresentacao: inteira com espinha; conservado em
oleo comestivel; com aspecto cor cheiro e sabor
proprio; isento de ferrugem e danificacao nas embalagens, sujidades, parasitas e larvas; validade
e fabricacao devidamente identificada na lata,
pesando 125g.
69 PALMITO INTEIRO EM VIDRO COM 300 GRAMAS
Data de fabricacao prazo de validade, lote, regis
tro no IBAMA e no Dinal.
70 PREPARO EM PO PARA REFRESCO SABOR LIMAO
Rendimento 1 litro, pacote c/ minimo de 20 gramas
s.
71 PREPARO EM PO PARA REFRESCO SABOR MARACUJA
Rendimento 1 litro, pacote c/ minimo de 20 gramas
s.
72 PREPARO EM PO PARA REFRESCO SABOR LARANJA
Rendimento 1 litro, pacote c/ minimo de 20 gramas
s.
73 PREPARO EM PO PARA REFRESCO SABOR UVA
Rendimento 1 litro, pacote c/ minimo de 20 gramas
s.
74 PREPARO EM PO PARA REFRESCO SABOR MORANGO
Rendimento 1 litro, pacote c/ minimo de 20 gramas
s.
75 QUEIJO PARMESAO RALADO PCT C/ 50 GRAMAS
77 SUCO NECTAR DE CAJU 1 LITRO
Ingredientes suco concentrado de caju, agua, acuc
ar, acidulante, acido citrico e aroma natural, na
o contem gluten.
78 SUCO NECTAR DE MARACUJA 1 LITRO
Ingredientes suco concentrado de maracuja, agua,
acucar, acidulante, acido citrico e aroma natural
, nao contem gluten.
79 SUCO NECTAR DE UVA 1 LITRO
Ingredientes suco concentrado de uva, agua, acuca
r, acidulante, acido citrico e aroma natural, nao
contem gluten.
80 SELETA DE LEGUMES E CONSERVA C/ MINIMO DE 220GRS
83 VINAGRE DE ALCOOL FRASCO PLASTICO DE 750ML
Resultante de fermentado acetico de alcool hidra-

MARCA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VILA VELHA

3,4500

828,00

MARFIM

1,1000

88,00

GOMES DA COSTA

4,1000

574,00

17,2000

1.548,00

TANG

1,0900

272,50

TANG

1,0900

272,50

TANG

1,0900

272,50

TANG

1,0900

272,50

TANG

1,0900

272,50

IPANEMA
NUTRINECTAR

3,2000
4,7000

576,00
282,00

NUTRINECTAR

4,7000

282,00

NUTRINECTAR

4,7000

282,00

QUERO
VITALIA

2,0700
1,8000

207,00
360,00

RECALL
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tado, agua e conservantes INS 224, acidez 4,0%;
isento de corantes artificiais, acidos organicos
e minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais.
Adjudicados para: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP

19.537,90

TOTAL DA ADJUDICACAO

94.132,10

____________________________
EDSON CARLOS PEREIRA
Pregoeiro(a)
_

