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AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO PP 011/2021 – SRP
Tornamos público o resultado do Pregão Presencial nº 011/2021, do tipo menor preço por item, objetivando o
Registro de preços para a eventual aquisição de cestas básicas para atender as necessidades do Município de Guimarães/MA,
através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário, tendo como vencedora a empresa:

EMPRESA
CNPJ
ENDEREÇO
REPRESENTANTE
VALOR TOTAL

M M SILVA COMERCIO EIRELI
23.660.826/0001-82
Av. Washington Luís, nº 2565, Pinheiro/MA, CEP: 65.200-000
Ciranilda da Silva Sousa, CPF: 919.970.623-72 - Procuradora
R$ 77.000,00 (Setenta e sete mil reais)

ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1

Açúcar, embalagem de 1 kg, com impressão do nome do fabricante, validade
do produto não inferior a 12 meses, contados da data do recebimento definitivo
apresentando cor e odor característicos.
Arroz agulhinha longo fino polido tipo 1, embalagem de 1 kg, sem glúten,
contendo no mínimo 90% de grãos inteiros com no máximo de 14% de
umidade e com valor nutricional na porção de 50g contendo no mínimo 37 g de
carboidratos, 4g de proteínas e o de gorduras totais. Com rendimento após o
cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção, devendo
também apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após o cozimento.
Feijão carioca, tipo 1, de primeira qualidade, constituído de no mínimo 90% a
98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a variedade
correspondente de tamanho e formatos naturais e maduros, limpos e secos, na
composição centesimal de 22g de proteína, 1,6 g de lipídios, 60,8 g de
carboidrato – embalagem de 1 kg.
Flocos de milho, embalagem de 500g. Validade mínima de 12 meses a contar
a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração de
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.
Leite em pó, integral, derivado da vaca, pacote com 200g. Com a impressão
do nome do fabricante, registro no ministério da agricultura e validade inferior
a 9 meses, contados da data de recebimento definitivo.
Macarrão tipo espaguete, seca, com ovos; fabricada a partir de matéria-prima
selecionada, sã, limpa e boa qualidade; enriquecido com ferro e ácido fólico,
embalagem resistente. Embalagem de 500g, de boa qualidade. Validade
mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
Óleo de soja refinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico adequado como
degomagem, neutralização, clarificação frigorificação ou não desodorização
com 900 ml.

UND

1.600

R$ 38,50

R$ 61.600,00
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Café em pó, torrado e empacotado em embalagem de 250 g.
Biscoito, tipo cream cracker, salgado, características adicionais sem recheio,
aplicação alimentação humana, 1ª qualidade, embalagem: saco plástico atóxico,
com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº
12/78 da CNNPA, e demais normas editadas pela ANVISA.
Farinha, de mandioca, tipo 1, amarela, tradicional embalagem de 1 kg.
(AMPLA PARTICIPAÇÃO 80%)
Açúcar, embalagem de 1 kg, com impressão do nome do fabricante, validade
do produto não inferior a 12 meses, contados da data do recebimento definitivo
apresentando cor e odor característicos.
Arroz agulhinha longo fino polido tipo 1, embalagem de 1 kg, sem glúten,
contendo no mínimo 90% de grãos inteiros com no máximo de 14% de
umidade e com valor nutricional na porção de 50g contendo no mínimo 37 g de
carboidratos, 4g de proteínas e o de gorduras totais. Com rendimento após o
cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção, devendo
também apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após o cozimento.
Feijão carioca, tipo 1, de primeira qualidade, constituído de no mínimo 90% a
98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a variedade
correspondente de tamanho e formatos naturais e maduros, limpos e secos, na
composição centesimal de 22g de proteína, 1,6 g de lipídios, 60,8 g de
carboidrato – embalagem de 1 kg.
Flocos de milho, embalagem de 500g. Validade mínima de 12 meses a contar
a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração de
mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.
Leite em pó, integral, derivado da vaca, pacote com 200g. Com a impressão
do nome do fabricante, registro no ministério da agricultura e validade inferior
a 9 meses, contados da data de recebimento definitivo.
Macarrão tipo espaguete, seca, com ovos; fabricada a partir de matéria-prima
selecionada, sã, limpa e boa qualidade; enriquecido com ferro e ácido fólico,
embalagem resistente. Embalagem de 500g, de boa qualidade. Validade
mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
Óleo de soja refinado tipo 1, que sofreu processo tecnológico adequado como
degomagem, neutralização, clarificação frigorificação ou não desodorização
com 900 ml.
Café em pó, torrado e empacotado em embalagem de 250 g.
Biscoito, tipo cream cracker, salgado, características adicionais sem recheio,
aplicação alimentação humana, 1ª qualidade, embalagem: saco plástico atóxico,
com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº
12/78 da CNNPA, e demais normas editadas pela ANVISA.
Farinha, de mandioca, tipo 1, amarela, tradicional embalagem de 1 kg.
(COTA RESERVADA 20%)

UND

400

R$ 38,50

R$ 15.400,00

Valor Global da Adjudicação é de R$ 77.000,00 (Setenta e sete mil reais).
Comunica assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo.
Guimarães – MA, 18 de novembro de 2021.
HYAGO LEANDRO MORAES CUNHA
Pregoeiro Oficial
Portaria nº 182/2021

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO PP 015/2021
Processo Administrativo nº 240801/2021
Tornamos público o resultado do Pregão Presencial nº 015/2021, do tipo maior lance ou oferta, objetivando a Concessão remunerada de uso de espaço físico público,
com área de 144,42 m², lo-calizado na Praça Luiz Domingues, S/N, Centro, CEP 65.255-00, Guimarães – MA, espaço este em área interna de imóvel pertencente à
Prefeitura Municipal de Guimarães – MA, tendo como vence-dora a empresa: BANCO BRADESCO S.A., inscrita no CNPJ: 60.746.948/0001-12, localizada na Cidade
de Deus, s/nº, Vila Yara – Osasco – SP, CEP: 06029-900, representado pelo Sr. José Wellington Alves Bezerra, CPF: 279.472.893-87, VENCEDOR, totalizando um
Valor Global de R$ 1.600,00 Mensais (Hum Mil e Seiscentos Reais).
Comunica assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo.
Guimarães – MA, em 18 de novembro de 2021. HYAGO LEANDRO MORAES CUNHA.Pregoeiro Oficial.Portaria Nº 182/2021

https://www.guimaraes.ma.gov.br/diario-oficial-eletronico • Página 2 • Guimarães

SEGUNDA - FEIRA • 22 DE NOVEMBRO DE 2021 • GUIMARÃES – DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Estado do Maranhão

Município de Guimarães

DIÁRIO OFICIAL
Caderno Geral do Poder Executivo
Chefia de Gabinete
Coordenação do Diário Oficial do Município - DOM

Rua Dr Urbano Santos, nº 214, Centro - CEP 65.255-000
edom@guimarães.ma.gov.br

Osvaldo Luís Gomes
Prefeito
Coordenadação do e-DOM

_________________________________________________________________________________________
NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:
a) Edição dos textos enviados a Diário por email;
b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
d) Tipo de fonte: Times New Roman;
e) Tamanho da letra: 9;
f) Entrelinhas simples;
g) Excluir linhas em branco;
h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email
enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (xx) xxxx-xxxx
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