TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2014
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para Fornecimento de material de consumo – café, açúcar, copos
descartáveis para água e café e água mineral acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros.
A Pregoeira do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima, Srª. Tania Martinez Freire, usando
de suas atribuições legais, decide ADJUDICAR o presente procedimento licitatório, modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2014, referente ao processo nº
045/2014, para que surta seus efeitos legais, possibilitando a contratação da seguinte Empresa e
respectivo Lote:
EMPRESA: A. F. P. COSTA-ME
CNPJ: 17.206.992/0001-00
ENDEREÇO: Rua Cerejo Cruz, 640-B, Centro, Boa Vista/RR
CEP 69301-060 – Fone: (95) 9163-3131
LOTE UNICO:
Item

Unid.

Quant.

01

Pct

292

02

pct

146

03

Garrafão

292

Especificação
Café torrado e moído de primeira
qualidade, empacotado a vácuo
puro, acondicionado em
embalagem de 250g (duzentos e
cinquenta gramas), classificação
oficial brasileira (tipo 8 Cob.),
com no máximo de 15% de grão
P.V.A (Pretos, Verdes e Ardidos),
isento de bebidas rio ou rizona,
ponto de torra médio, moagem
média/ fina e informações na
embalagem conforme legislação
em vigor.
Açúcar cristal branco de primeira
qualidade, acondicionado em
embalagem plástica de 1 kg (um
quilograma), com todas as
informações pertinentes ao
produto na embalagem conforme
legislação vigente, constando data
de fabricação e validade nos
pacotes individuais.
Acondicionados em fardos com
capacidade para 10 kg (dez
quilogramas) cada um, constando
datas de fabricação e validade
mínima de 10 meses.
Água Mineral em galões de 20
litros sem gás envasada em
garrafões de 20 (vinte) litros,
fabricados em policarbonato - PC
ou em polietileno tereftalato PET de ótima qualidade,
retornáveis, azul-claro, super
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Marca

Itamaraty

Preço
Unit. R$

Preço
Total R$

4,46

1302,32

Doce Dia

1,94

283,24

Água Boa

6,34

1.851,28

transparente, resistentes a
impacto, devidamente
identificados por rótulo do
produto e higienizados.
Copo descartável, estriado,
branco, com borda redobrada, em
polipropileno ou poliestireno
atóxico, forte, de 1ª qualidade,
com capacidade para 180 ml, que
atenda a Norma ABNT NBR
Pct
292
Copobras
3,09
04
14.865/2002, embalado em
pacotes (manga plástica) de 100
unidades com peso mínimo de
198 gramas cada manga e
acondicionados em caixas de
papelão com 2.500 unidades.
Copo descartável, estriado,
branco, com borda redobrada, em
polipropileno ou poliestireno
atóxico, forte, de 1ª qualidade,
com capacidade para 50 ml, que
atenda a Norma ABNT NBR
Pct
292
Copobras
1,47
05
14.865/2002, embalado em
pacotes (manga plástica) de 100
unidades com peso mínimo de 75
gramas cada manga e
condicionados em caixas de
papelão com 5.000 unidades.
VALOR TOTAL DO LOTE: (Quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e trinta e seis
centavos )

902,28

429,24

4.768,36

Boa Vista/RR, 13 de junho de 2014.

Tania Martinez Freire
Pregoeira - Portaria nº 071/2014/MPC/RR
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