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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão — PMADM

CNPJ: 01.61Z339/0001-01

Olò/cêv/Tf

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 PARA 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS, 
DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Aos 08 dias do mês de maio do ano de 2019, o MUNICÍPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO, através 
da Prefeitura Municipal de Agua Doce do Maranhão, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n° 01.612.339/0001-01, 
com sede na Rua do Comercio, S/N, Centro, Água Doce do Maranhão - MA, neste ato representada pela 
Prefeita Municipal, Sr8. Thalita e Silva Carvalho Dias, RESOLVE registrar os preços da licitante signatária, 
vencedora do Pregão Presencial n° 001/2019, sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços, para 
fornecimento eventual e foturo para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não-perecíveis, destinados a 
alimentação escolar, a teor do disposto na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 
001/2017, no Decreto Municipal n° 006/2017, aplicando-se, subsídiariamente, no que couberem, a Lei Federal 
n° 8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e demais normas 
pertinentes à espécie:

LICITANTE: R DE ABREU E SILVA COMERCIO - ME
CNPJ: 28.227.837/0001-97
ENDEREÇO: Rua 20, n° 58, Bairro Cohaírac II, CEP: 65.054-270, São Luís-MA
TELEFONE; (98) 98136-9023
REPRESENTANTE; Renilson de Abreu Silva
ENDEREÇO ELETRÔNICO: rdeabreusilva20I8@gmail.com
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Especificação

Achocolatado em pó solúvel, com
aparência de pó fino, homogêneo, na 
cor marrom, de facil escoamento, não 
devendo estar melado ou empedrado; 
odor e sabor próprios, com ausência 
de corantes, do conservador ácido 
sórbico, de sujidades, parasitas, 
larvas e detritos animais ou vegetais; 
embalagem: pacote impermeável 
lacrado, contendo 01 kg, com a 
identificação do produto, inarca do 
fabricante, data de fabricaçao, prazo 
de validade, peso liquido e número 
de registro no órgão competente, 
devidamente rotulado conforme 
legislação vigente; observadas as 
normas técnicas pertinentes à 
legislação sanitária de alimentos.
Açúcar refinado, com aparência de 
pó fino, homogêneo, na cor branca, 
de focil escoamento, não devendo 
estar melado ou empedrado; odor 
próprio e sabor doce; livre de |

Unidade

Unidade

(Quantidade
Estimada

Marca/
Fabricante

350

Kg 12.000

TEC NUTRE

ME LEVE

Preço Unitário 
Registrado (R$)

9,75

2,78
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