
 

 

 

 

 

 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Rua Pe. João Ribeiro, 51, Centro, Alagoinha-PE, CEP.: 55.260-000 

Tel.: (87) 3839-1475 – CNPJ: 12.033.733/0001-01 

E-mail.: assistenciaalagoinhape@hotmail.com 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2018/FMAS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 

 

A Comissão de Pregão, deste Fundo, informa abaixo, o resultado final da licitação, 

acima identificada. 

 

VENCEDOR: 

 

JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTI EPP - CNPJ/MF nº 02.762.625/0001-16, 

foi declarada vencedora de todos os itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, com o 

valor global R$ 1.136.742,00 (um milhão, cento e trinta e seis mil, setecentos e quarenta 

e dois reais). 

 
CESTA BÁSICA 2018 

Item Descrição Apresentação Unid Quant. 
Preço Unitário 

(R$) 

Valor Total/Item 

(R$) 

01 

SAL - Refinado de mesa, iodado, cloreto de sódio 

extraído de fontes naturais, recristalizado, com Teor 

Mínimo de 98,8% de cloreto de sódio sobre a 

substância seca, adicionado de antiumectante e iodo. 

Características sensoriais: cristais de granulação 

uniforme, não devendo estar pegajoso ou empedrado, 

cor branca, odor inodoro, sabor salino, embalagem de 

polietileno atóxico, resistente, contendo peso líquido 

de 01 kg. 

Pacote 

1.000g 
Pct. 28.200,00 0,86 24.252,00 

02 

AÇÚCAR - De primeira qualidade. Obtido de cana de 

açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, 

com teor de sacarose mínimo de 99%P/P e umidade 

máxima de 0,3%P/P, sem fermentação, isento de 

sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos 

animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos 

íntegros hermeticamente fechados contendo 01 kg, 

acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, 

data de validade, quantidade do produto. 

Pacote 

1.000g 
Pct. 56.400,00 1,87 105.468,00 

03 

ARROZ - Parboilizado, tipo 1, longo, constituídos de 

grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, 

isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem 

de 01 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 

limpos não violados, resistentes que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo 

acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação 

e procedência, informação nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade do produto. 

Pacote 

1.000g 
Pct. 56.400,00 2,49 140.436,00 

04 

BOLACHA - Tipo Coquinho (DOCE). Composição 

básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, 

água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. 

Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico 

hermeticamente vedado com no mínimo 400g e 

embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e 

resistente. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. 

Pacote 400g Pct. 28.200,00 2,47 69.654,00 
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05 

BOLACHA - Tipo Coquinho (SALGADA). 

Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias 

permitidas. Acondicionada em pacotes de 

polipropileno, atóxico hermeticamente vedado com no 

mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, 

íntegra e resistente. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de 

validade, quantidade do produto. 

Pacote 400g Pct. 28.200,00 2,45 69.090,00 

06 

CAFÉ - Torrado e moído produto de 1º qualidade; não 

contém glúten; embalagem: 250g; embalagem 

aluminizada, selo de pureza emitido pela Associação 

Brasileira da Indústria do Café – ABIC; rotulagem 

segundo os padrões da Resolução nº 259 de 

20/09/2002 do MS. 

Pacote 250g Pct. 28.200,00 4,45 125.490,00 

07 

ÓLEO DE SOJA - Refinado. Embalado em frasco 

plástico limpo, não amassado, sem estufamento, 

resistente, que garanta a integridade do produto até o 

momento do consumo, contendo 900 ml. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, 

número do lote, data de validade, quantidade do 

produto e número do registro. 

Frasco 

900 ml 
Frasco 28.200,00 4,18 117.876,00 

08 

LEITE EM PÓ - Integral, contendo no mínimo 26% de 

gorduras, embalado em pacotes plásticos 

aluminizados, limpos não violados, resistentes, que 

garantam a integridade do produto até o momento do 

consumo, contendo no mínimo 200g. Acondicionados 

em fardos lacrados ou em caixa de papelão limpa, 

íntegra e resistente. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de 

validade, quantidade do produto e número do registro. 

Pacote 200g Pct. 28.200,00 3,54 99.828,00 

09 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Vitaminado, cor 

amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo 

especial, ovos, e demais substâncias permitidas, isenta 

de corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida 

umidade máxima 13%. Embalagem de 500g, em sacos 

plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não 

violados, resistentes que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo acondicionados 

em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de 

validade, quantidade do produto. 

Pacote 500g Pct. 56.400,00 1,62 91.368,00 

10 

FLOCOS DE MILHO - Pré- cozido, amarelo, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio com ausência de 

umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, 

parasitas e larvas. Embalagem de 500g, sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, tampos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto até 

o momento do consumo, acondicionado em fardos 

lacrados. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade do 

produto. 

Pacote 500g Pct. 282.000,00 1,04 293.280,00 

VALOR GLOBAL R$ 1.136.742,00 (um milhão, cento e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais). 

 

Alagoinha – PE, 13 de Março de 2018. 

 

Dienne Gleide Cordeiro da Silva 
Pregoeira 


