
AVISO DE LICITAÇÃO 008/2022 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE 

RORAIMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 

14.834.504/0001-11, através de seu Pregoeiro, regularmente designado 

pela Portaria nº. 041/2021, de 19 de janeiro de 2021 e a equipe de apoio, 
designada pela portaria 170/2022-MPC-RR de 05 de abril de 2022, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação conforme especificação: 
MODALIDADE: PREGÃO 

FORMA:  ELETRÔNICA 

PROCEDIMENTO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

DISPUTA – DISPUTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
Item 

 
DESCRIÇÃO UNID. CATMAT QUANT 

VALOR MÉDIO 
UNT. 

VALOR MÉDIO 
TOTAL 

01 

Café em pó homogêneo, 250g, torrado 
e moído, do tipo superior, de primeira 
qualidade, com laudo de avaliação do 
café, emitido por laboratório 
especializado, com nota de Qualidade 
Global igual ou maior que 6 (seis), na 
Escala Sensorial do Café e laudo de 
análise de microscopia do café, com 
tolerância de no máximo 1 % (um por 
cento) de impureza. Caso a marca 
possua Certificado de Autorização ao 
Uso do Selo de Pureza ABIC com 
validade de 12 (doze) meses e 
apresentar também o Certificado de 
Qualidade na Categoria Superior 
emitido pela ABIC, estará dispensado 
de apresentar os laudos que 
comprovem as características 
descritas. Embalagem: tipo alto-vácuo 
puro. Características organolépticas: 1. 
Aroma característico; 2. Acidez 
moderada; 3. Amargor moderado; 4. 
Sabor característico e equilibrado; 5. 
Livre de sabor fermentado, mofado e 
de terra. 6. Baixa adstringência; 7. 
Razoavelmente encorpado; Blend: a 
composição do produto poderá 
apresentar o percentual da quantidade 
de PVA (pretos, verdes eardidos) e 
defeitos de até 10% por quilo de café, 
desde que não apresente gosto 
acentuado, e ausência de grãos pretos 
verdes e fermentados. Sabor Mole a 
Duro, isento de gosto Rio ou Rio Zona, 
ponto de torra variando entre 45 e 75 
pontos, correspondendo a 
moderadamente escuro a 
moderadamente claro, moagem 
média/fina. Deverá constar na 
embalagem a data de fabricação e 
prazo de validade. Referência: Melitta 
Especial; 3 Corações Premium; 
admitido equivalente ou de melhor 
qualidade. 

PACOTE 463595  
500 

 
R$ 11,50 

 
R$ 5.750,00 

 

02 

Açúcar cristalizado, refinado, na cor 
branca, de sacarose da cana de açúcar, 
em embalagem plástica contendo no 
mínimo 1 kg, data de fabricação e 
prazo de validade de acordo com RDC 
Nº 40 – ANVISA. Validade mínima 12 
(doze) meses 

PACOTE 
 

463989 
380 

 
R$7,35 

 
R$ 2.793,00 

 

03 

Embalagem plástica em polipropileno 
para água mineral e ou potável de 
mesa, com capacidade de 20L - 
garrafão retornável, novo (sem uso) 

GARRAFÃO 445.485 
48 

 
R$ 37,25 

 
R$   1.788,00 

 



PROCESSO N°: 061/2022/MPC/RR; 

EDITAL DE LICITAÇÃO: 008/2022/MPC-RR; 

DATA DA ABERTURA:  21/07/2022; 

HORÁRIO: 10:00 (Horário Brasília) 09:00h00min (horário local); 

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br 

OBJETO: Pregão eletrônico na modalidade sistema de registro de 

preço para a eventual aquisição de material de consumo, copa e 

cozinha, de acordo com as quantidades e especificações técnicas 

constantes no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.  

RECURSO: 

Nº do processo 
Programa de trabalho 

Fonte (Recurso) Natureza de Despesa 

061/2022 01.32.002.2422.9900 101 33.90.30 
EDITAL DISPONÍVEL: 

a) No site : www.comprasgovernamentais.gov.br 

b) Site do Ministério Público de Contas: www.mpc.rr.gov.br (links: 
acesso à informação - licitações, contratos e convênios). 
c) E-mail: pregoeiros@mpc.rr.gov.br. 

e)  Endereço da sede: Av. Glaycon de Paiva, 1474 – Mecejana – CEP   

69.304-560 – Boa Vista – RR) Fone: (95) 4009-4668 - Sala da CPL. 
Boa Vista, 07 de julho de 2022. 

LAERTE RAMIRES 
Pregoeiro/MPC/RR 

 

  

conforme os padrões estabelecidos 
pela ABNT NBR 14222:2019. 

04 
Reposição de Água mineral, sem gás, 
acondicionada em garrafas de 20 litros, 
embalagem plástico, tipo retornável. 

GARRAFÃO 
 

445.485 
560 

 
R$ 14,75 

R$ 8.260,00 
 

05 

Água mineral natural, sem gás, pacote 
com 12 unidades de até 355 ml, 
embalagem plástico, tipo descartável. 

PACOTE 445.484 100 
R$ 31,88 

 
R$ 3.188,00 

 

06 
Água mineral, sem gás, pacote com 9 
unidades de 1,5L, embalagem plástico, 
tipo descartável. 

PACOTE 445.484 12 
R$ 45,45 

 
R$ 545,40 

 

07 

Copo plástico de polietileno, 
descartável transparente com 
capacidade de 200 ml, caixa com 25 
pacotes com 100 unidades por pacotes. 

CAIXA 
 

269.615 10 
R$ 112,13 

 
R$ 1.121,30 

 

08 
 

Carga de Gás de cozinha, tipo butano, 
GLP, acondicionado em botijão de 13 
(treze) Kg, com troca de vasilhame. Suas 
condições deverão estar de acordo com a 
Portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e 
NBR-14024 da ABNT 

BOTIJÃO 
 

461517  
08 

 
R$ 146,50 

 
R$ 1.172,00 

 

VALOR MÉDIO TOTAL R$ 
(Vinte e quatro mil, seiscentos e dezessete reais e setenta centavos) 

R$ 24.617,70 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:pregoeiros@mpc.rr.gov.br

