
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

Prefeitura Municipal de Medicilândia

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 PE SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2021

Aos 07 dias do mês de julho do ano de 2021, o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
MEDICILÂNDIA, CNPJ 28.368.870/0001-37, com sede na Travessa Dom Eurico, nº 1035, Centro, 
Medicilândia-PA, neste ato representado pelo Sr. ILTOMAR CARVALHO DOS SANTOS, Secretário Municipal 
de Educação, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, 
e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços n° 001/2021 PE SRP,   RESOLVE registrar os preços para contratação de empresas 
para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento de demandas da Merenda Escolar e do 
Programa Mais Educação, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada 
em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por objeto contratação de empresas para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao 
atendimento de demandas da Merenda Escolar e do Programa Mais Educação conforme Termo de Referência 
anexo ao edital do Pregão Eletrônico n° 001/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas 
vencedoras, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura, 
não podendo ser prorrogada.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não 
estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o  compromisso de 
atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de 
quaisquer de suas cláusulas.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Não poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços outro órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal que não tenha participado do certame licitatório.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO

4.1. O fornecimento dos materiais deverá ser efetuado parceladamente, de acordo com a necessidade e solicitação 
do Fundo Municipal de Educação de Medicilândia, nas quantidades ora estipuladas, mediante requisição emitida 
pelo funcionário municipal responsável, devidamente autorizado por autoridade superior, devendo serem fornecidos 
pela empresa vencedora, fixados em local dentro do perímetro do Município de Medicilândia.

4.2. O fornecimento dos materiais ocorrerá em horário comercial, de segunda a sexta-feira e, excepcionalmente, 
aos sábados e domingos e feriados, a critério da administração, em virtude da necessidade de serviço.

4.3. Os produtos destinados ao Setor de Merenda Municipal deverão ser fornecidos a qualquer hora do dia e da 
noite, inclusive sábados, domingos e feriados quando se tratar de extrema urgência e necessidade. 

4.4. O fornecimento dos materiais deverá ser autorizado expressamente pela Fundo Municipal de Educação de 
Medicilândia, através de requisição própria impressa em 02 (duas) vias que comprovem a realização do 
fornecimento; 

4.5. O controle do fornecimento será efetuado com base nas requisições citadas no subitem 4.4 acima, devendo 
conter os seguintes requisitos: a data e a hora do fornecimento, o tipo do produto, o quantitativo do produto, preço 
total em reais, à identificação e assinatura do fiscal do contrato e autorização do setor competente, sendo que uma 
via ficará em poder da empresa e a outra via deverá ser entregue à Unidade Administrativa. 

4.6. A empresa deverá oferecer e utilizar os recursos e meios necessários e suficientes para a supervisão e 
fiscalização da regularidade e correção do fornecimento de produto. 

4.7. Os materiais deverão obedecer às exigências legais, normas do fabricante, padrões de qualidade e 
especificações técnicas exigidas no edital. 

4.8. A qualidade dos materiais fornecidos é de inteira responsabilidade da empresa vencedora contratados. 

4.9. A Fiscalização e aceitação do Objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e administração do 
contrato decorrente desta licitação, através de servidores de cada Unidade Administrativa, mediante Portaria. Os 
materiais serão recebidos depois de conferidas as especificações, quantidades e preços pactuados contratualmente 
e prazo de validade dos mesmos.
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Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 21 do 
Edital em conformidade com a Lei 10.520 e Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado mediante a entrega dos materiais acompanhados da fatura (nota fiscal), 
discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por 
gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa 
com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento,  será esta atestada e encaminhada à 
administração da entidade contratante para fins de liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou 
cheque nominativo, o qual será efetuado MENSALMENTE, contados da data de apresentação da Nota Fiscal, 
desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento, e do recebimento definitivo 
dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida análise antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para 
verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
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          365                365

5.2. A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se 
definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL DO CERTAME.

6.2. A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

6.3. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a 
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 001/2021 PE 
SRP, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as 
seguintes sanções:

7.1.1. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de 
justificativa protocolada no órgão emitente da Nota de Empenho, di rigida à autoridade competente, até o 2º 
(segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento;

7.2. Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado sujeitar-se-á a multa nos 
seguintes termos:

1 - Multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total do Contrato ou da Nota de 
Empenho, conforme o caso e correção diária conforme abaixo:

a) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa; 

b) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Contrato, sem prejuízo da 
sanção prevista no item anterior, conforme o caso. Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será o Contrato 
rescindido ou a Nota de Empenho cancelada, conforme o caso;

7.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato/Nota de Empenho a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as 
seguintes sanções:

1 - Advertência; 
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2 - Multa de 30% sobre o valor total do Contrato/Nota de Empenho; 

3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no item 3, onde caberá no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da intimação do ato, pedido de reconsideração; 

4 - Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira 
parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor 
devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Medicilândia e cobrado 
judicialmente; 

5 - à licitante vencedora que se recusar, injustificadamente a assinar a ata de Registro de Preços ou 
Contrato, receber a Nota de Empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe 
será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta 
por cento) sobre o valor do Contrato/Nota de Empenho, podendo a Administração convidar a aceitar o 
Contrato/Nota de Empenho as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as 
mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Único: O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de 
Medicilândia, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previsto neste edital.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 
8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços 
e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
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Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando 
igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro 
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações 
técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado 
pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as 
especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, 
mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado assinado pelo servidor responsável nos termos 
do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata,  por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

· A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado 
dos insumos que compõem o custo do material.
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· Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 
Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de 
Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

· Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

10.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de 
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 
ORDENS DE COMPRA

11.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 
contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será 
igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

12.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo 
de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

13.1. Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de 
Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 6 (seis) meses, 
contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
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14.1. A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo 
das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15.1. São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva 
entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do  fiscal especialmente 
designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº  001/2021 PE SRP e a proposta 
da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições 
constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002  e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de MEDICILÂNDIA, com exclusão de 
qualquer outro.

16.2. E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

 MEDICILÂNDIA-PA, 07 de Julho de 2021

ILTOMAR CARVALHO DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA

CNPJ 28.368.870/0001-37
CONTRATANTE
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O S OLIVEIRA COMERCIAL
C.N.P.J. nº 03.623.513/0001-47

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA
C.N.P.J. nº 14.979.866/0001-09

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

Testemunhas:

1.___________________________                                         2.___________________________    
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 PE SRP

ENCARTE

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em  face à realização da licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 PE SRP.

Empresa: O S  OLIVEIRA  COMERCIAL; C.N.P.J. nº 03.623.513/0001-47, estabelecida à R SAO FRANCISCO, S/Nº, FRENTE IGREJA CATOLICA,

LIBERDADE, Altamira PA, (93) 99135-5708, representada neste ato pelo Sr(a). OSVALDO DE SOUZA OLIVEIRA, C.P.F. nº 604.912.482-53,

R.G. nº 3104929 PC PA.                                                                                                          

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00011  CARNE BOVINO SALGADA - Marca.: bovinorte            CAIXA               250.00           199,950        49.987,50

        carne bovina salgada, curada dessecada ,ponta de agulha

        contém conservantes nitrito de sódio (INS 250)e nitrato

        de sódio (INS    251),registro    no    Ministério   da

        Agricultura SIF/DIPOA SOB N 0001/550, pacote com 500gr.

        e caixa com 10kg                                       

 00051  CARNE MOIDA MERENDA ESCOLAR POLO-MEDICILÂNDIA - Ma  QUILO            11,250.00            16,450       185.062,50

        rca.: MERCADAO DACARNE                           

        Da parte que  chama  peixinho  ou  traíra ou da capa de

        costela carne magra,  embalagem  contendo 01kg e com os

        registros específicos de   acordo   com   a  legislação

        vigente, refrigerada, pegar   com   requisição  para  a

        entrega ser feita nas escolas.                         

 00052  CARNE MOIDA MERENDA ESCOLAR POLO MEDICILANDIA (EXC  QUILO             3,750.00            16,450        61.687,50

        LUSIVO PARA ME/EPP) - Marca.: MERCADAO DACARNE   

        Da parte que  chama  peixinho  ou  traíra ou da capa de

        costela carne magra,  embalagem  contendo 01kg e com os

        registros específicos de   acordo   com   a  legislação

        vigente, refrigerada, pegar   com   requisição  para  a

        entrega ser feita nas escolas.                         

 00053  CARNE MOIDA MERENDA ESCOLAR POLO-70 A 80 - Marca.:  QUILO             4,500.00            16,400        73.800,00

        MERCADAO DACARNE                                

        Da parte que  chama  peixinho  ou  traíra ou da capa de

        costela carne magra,  embalagem  contendo 01kg e com os

        registros específicos de   acordo   com   a  legislação

        vigente, refrigerada, pegar   com   requisição  para  a

        entrega ser feita nas escolas.                         

 00054  CARNE MOIDA MERENDE ESCOLAR POLO 70 A 80 (EXCLUSIV  QUILO             1,500.00            16,400        24.600,00

        O PARA ME/EPP) - Marca.: MERCADAO DACARNE        

 00055  CARNE MOIDA MERENDA ESCOLAR POLO-100 A 120 - Marca  QUILO             7,500.00            16,400       123.000,00

        .: MERCADAO DACARNE                              

        Da parte que  chama  peixinho  ou  traíra ou da capa de

        costela carne magra,  embalagem  contendo 01kg e com os

        registros específicos de   acordo   com   a  legislação

        vigente, refrigerada, pegar   com   requisição  para  a

        entrega ser feita nas escolas.                         

 00056  CARNE MOIDA MERENDA ESCOLAR POLO-100 A 120 (EXCLUS  QUILO             2,500.00            16,400        41.000,00

        IVO ME/EPP) - Marca.: MERCADAO DACARNE           

        Da parte que  chama  peixinho  ou  traíra ou da capa de

        costela carne magra,  embalagem  contendo 01kg e com os

        registros específicos de   acordo   com   a  legislação

        vigente, refrigerada, pegar   com   requisição  para  a

        entrega ser feita nas escolas.                         

                                                                                           VALOR TOTAL R$      559.137,50
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Empresa: RODRIGUES E  PENA  ATACADISTA  LTDA;  C.N.P.J.  nº  14.979.866/0001-09,  estabelecida  à AV PERIMETRAL, 3297, SUDAM II,

Altamira PA, (93)  3515-5040,  representada neste ato pelo Sr(a). MARCIO PENA GOMES, C.P.F. nº 083.398.777-12, R.G. nº 120261490

IFP RJ.                                                                                                                         

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00001  ARROZ AGULHINHA - Marca.: TIO BETO                  FARDO               638.00           120,950        77.166,10

        Longo fino, tipo  1, subgrupo polido NAO CONTEM GLUTEM,

        PACOTE DE 5KG. Fardo com 30 kg.                        

 00002  ARROZ AGULHINHA (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - Marca.:   FARDO               212.00           120,950        25.641,40

        TIO BETO                                          

        Longo fino, tipo  1, subgrupo polido NAO CONTEM GLUTEM,

        PACOTE DE 5KG. Fardo com 30 kg.                        

 00003  AÇUCAR CRISTAL - Marca.: ITAJA                      FARDO               400.00            86,200        34.480,00

        Refinado, derivado de cana-de-açucar, pacote com 1kg. e

        fardo com 30kg                                         

 00004  ACHOCOLATADO - Marca.: MARATA                       FARDO               250.00            68,800        17.200,00

        Sacarose, cacau em  pó  maltodextrina, soro de leite em

        pó estabilizante (lecitina  se soja) aroma de baunilha,

        pacote de 200 gr. E fardo c/ 8,4 Kg.                   

 00005  ADOCANTE DIETETITO LIQUIDO - Marca.: MARATA         UNIDADE              20.00             3,940            78,80

        Especificação : água,  sorbitol,edulcorantes: ciclamato

        de sódio e   sacarina  sódica  e  conservadores:  ácido

        benzóico e metilparabeno.  não contém glúten. embalagem

        contendo 100ml.                                        

 00006  ALMONDEGAS - Marca.: ODERICH                        CAIXA               200.00           123,950        24.790,00

        Carne bovina, mecanicamente  separada  de  aves,  água,

        extrato de tomate,  farinha de trigo, farinha de rosca,

        fécula de mandioca, proteína vegetal, especiarias, sal,

        açúcar, estabilizante tripolifosfato  de  sódio corante

        caramelo CONTÉM GLÚTEM  caixas  com  24  latas  de  420

        gramas                                                 

 00007  AZEITE DE DENDÊ - Marca.: MARATA                    CAIXA                35.00            51,650         1.807,75

        azeite de dendê  (70%),  e  oleo de soja (30%) garrafas

        com 200ml, e caixa c/24 garrafas                       

 00008  BISCOITO CREAM CRACKER - Marca.: PILAR              CAIXA               750.00            88,000        66.000,00

        farinha de trigo  enriquecido com ferro e ácido fólico,

        (Vitamina B 9)   gordura   vegetal   interesterificada,

        açúcar, amido sal     refinado,    fermento    químico,

        bicarbonato de sódio,        fermento        biológico,

        estabilizante, lecitina de  soja, pode conter traços de

        leite, NÃO CONTEM   GLÚTEN,livre   de   gordura   trasn

        embalagem dupla protetora, pacote com 400 gr. caixa com

        8 Kg                                                   

 00009  BISCOITO CREAN CRACKER (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - M  CAIXA               250.00            88,000        22.000,00

        arca.: PILAR                                      

        farinha de trigo  enriquecido com ferro e ácido fólico,

        (Vitamina B 9)   gordura   vegetal   interesterificada,

        açúcar, amido sal     refinado,    fermento    químico,

        bicarbonato de sódio,        fermento        biológico,

        estabilizante, lecitina de  soja, pode conter traços de

        leite, NÃO CONTEM   GLÚTEN,livre   de   gordura   trasn

        embalagem dupla protetora, pacote com 400 gr. caixa com

        8 Kg                                                   

 00010  BISCOITO DOCE - Marca.: HILEIA                      CAIXA               450.00            92,000        41.400,00

        : farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico

        (vitamina B9), açucares,   gordura   vegetal,  soro  de

        leite, amido, sal    refinado,    fermentos   químicos:

        bicarbonato de amônio (INS 503ii), bicarbonato de sódio

        (INS 500ii) e  pirofosfato  ácido  de sódio (INS 450i),

        emulsificante lecitina de   soja   (INS   322),   aroma

        idêntico ao natural  de baunilha, melhorador de farinha

        metabissulfito de sódio (INS 223). Contém leite. CONTÉM

        GLÚTEN,livre de gordura  trans.  Embalagem contendo 400

        gr. Caixa com 8 kg.                                    

 00012  COCO RALADO. - Marca.: DU COCO                      CAIXA               200.00            96,000        19.200,00

        Coco ralado, açucar,sal   umectante,teor   de   lipideo
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        minimo 30% sacarose  adicionado. pacote com 100 gramas,

        fardo com 2kg+400gr. NAO CONTEM GLÚTEN.                

 00013  EXTRATO DE TOMATE 190GR CAIXA COM 24UND - Marca.:   CAIXA               350.00            52,000        18.200,00

        MARATA                                            

        Concentrado. Embalagem com   no   mínimo   190  g,  com

        identificação do produto, marca do fabricante, prazo de

        validade e peso  líquido. O produto deverá ter registro

        no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

 00014  FEIJAO - Marca.: TIO BETO                           FARDO               100.00           213,900        21.390,00

        especial,tipo 1, grupo  ANAO, pacote de 1 kg. fardo com

        30kg.                                                  

 00016  FARINHA DE TRIGO - Marca.: MIRELA                   QUILO               800.00             4,000         3.200,00

        especial, com ferro   e  ácido  fólico,sem  fermento  ,

        pacotes de 1kg. pegar com requisiçao.                  

 00018  LEITE EM PÓ INTEGRAL ( EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - Ma  FARDO               375.00           259,950        97.481,25

        rca.: CCGL                                        

        inspecionado pelo ministerio  da  agricultura,embalagem

        protetora,pacote de 200gr.fardo com 10kg.              

 00020  MACARRAO ESPAGUETE. - Marca.: PAULISTA              FARDO             1,000.00            65,000        65.000,00

        longo,fino,farinha de trigo,    amido   de   milho   ou

        mandioca, corante natural  de  urucum e curcuma, contem

        gluten, pacote com 500 gr fardo c/10kg.                

 00021  MARGARINA - Marca.: PRIMOR                          CAIXA               100.00            57,800         5.780,00

        óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, sal (3%),

        leite em pó   desnatado  e/ou  soro  de  leite  em  pó,

        Estabilizante: mono e  digliceridos,  lecitina  de soja

        ésteres de poli   glicerol  conservadores:  sorbato  de

        potássio e/ou benzoato  de  sódio,  aroma  idêntica  ao

        natural de manteiga,     acidulante    ácido    lático,

        antioxidantes EDTA -  cálcico  dissódico,  BHT  e ácido

        cítrico, corante natural   de   urucum   e  cúrcuma  ou

        idêntico ao natural.  Betacaroteno  e Vitamina A (1.500

        U.I./100gr.) NÃO CONTEM GLÚTEM, livre de gordura trans.

        Latas com 250  Gr.  caixa com 6 Kg. com validade mínima

        de 06 (seis) meses                                     

 00022  FARINHA DE MILHO PARA POLENTA - Marca.: SINHA       FARDO               150.00            57,000         8.550,00

        Farinha de milho  flocado  (geneticamente  modificado a

        partir de Bacillus      Thuringiensis,     Streptomyces

        Viridochromogenes) enriquecido com ferro e ácido fólico

        (Vitamina B9) pacote   de   500  gramas  fardo  com  30

        pacotes.                                               

 00023  MILHO BRANCO - Marca.: SINHA                        FARDO               250.00            68,000        17.000,00

        Milho branco Grupo misturado - Subgrupo dispeliculado -

        Tipo 1, pacote de 500 gramas fardos com 10 Kg.         

 00024  MORTADELA DE FRANGO: - Marca.: MANA                 QUILO               500.00            10,850         5.425,00

        Carne mecanicamente separada  de  ave,  Gordura de ave,

        pele de ave,  amido,  água,  proteína de soja, miúdo de

        ave, (pode conter   fígado,  moela  ou  coração),  sal,

        açúcar, alho, aromatizante:  aroma  natural  de fumaça,

        aromas naturais, (pimenta)  e aroma idêntico ao natural

        (com alho) estabilizantes:tripolifosfato   de  sódio  e

        pirofosfato dissódico, realçador  de  sabor:  glutamato

        mossódico, antioxidante: isoascorbato     de     sódio,

        conservador: Nitrito de  sódio,  corante natural: carne

        de cochonilha -    NÃO    CONTÉM    GLÚTEN,   mortadela

        tradicional.                                           

 00025  ÓLEO DE SOJA: - Marca.: CONCORDIA                   CAIXA               250.00           154,000        38.500,00

        refinado, tipo 1, sem colesterol, contendo naturalmente

        Ômega 3, lata com 900 ml. Caixa com 20 latas.          

 00026  OVOS - Marca.: AVINI                                UNIDADE           9,000.00             0,580         5.220,00

        De granja de cor vermelha, pegar com requisição.       

 00027  SAL REFINADO PACOTE 1 KG - FARDO COM 30 UNIDADES -  FARDO                70.00            34,500         2.415,00

        Marca.: BOM GOSTO                                

        cloreto de sódio,  iodato  de  potássio e antiumectante

        INS 535 (ferrocinato de sódio),fardo com 30kg. e pacote

        com 1kg.                                               

 00028  SALSICHA - Marca.: ODERICH                          CAIXA               380.00            70,950        26.961,00
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        de Tipo Viena   carne   bovina,   carne   mecanicamente

        separada de aves  e  bovinos,  água,  proteína vegetal,

        farinha de trigo,  fécula de mandioca, sal, condimentos

        naturais, realçador de   sabor  glutamato  monossódico,

        estabilizante, tripolifosfato sódio conservante nitrito

        de sódio. CONTÉM  GLÚTEM,  caixa  com  24  latas de 300

        gramas.                                                

 00029  SELETA DE LEGUMES EM LATA - Marca.: OLE             CAIXA                80.00            54,950         4.396,00

        Ervilha reidratada, batata  em cubos, cenoura em cubos,

        água e sal, caixas com 24 latas de 280 gramas.         

 00030  SUCO DE GARRAFA SABOR GOIABA - Marca.: DA FRUTA     CAIXA               200.00            47,000         9.400,00

        polpa de goiaba  (min.  55%)  água,  suco  concentrado,

        mitabissufito e benzoato  de  sódio,  acidulante: ácido

        cítrico aromatizante aroma   idêntico   ao  natural  de

        goiaba; corante natural.   Carmim  de  cochonilhe.  NÃO

        CONTEM GLÚTEM. PASTEURIZADO    E   HOMOGENEIZADO,   NÃO

        FERMENTADO NÃOALCOÓLICO. Caixa  com  12 garrafas de 500

        Ml.                                                    

 00031  SUCO DE GARRAFA SABOR ACEROLA - Marca.: DA FRUTA    CAIXA               200.00            53,000        10.600,00

        : polpa de  acerola  água  suco concentrado de acerola,

        conservante metabissulfito e    benzoato    de    sódio

        acidulante ácido cítrico,    corante   natural   carmim

        cochonilhe. NÃO CONTEM     GLÚTEM     PASTEURIZADO    E

        HOMOGENEIZADO NÃO FERMEN-TADO  NÃO ALCOÓLICO. Caixa com

        12 garrafas de 500 Ml.                                 

 00032  VINAGRE DE ALCOOL - Marca.: MARATA                  CAIXA                60.00            34,000         2.040,00

        com sal, corante  caramelo  III,  cominho,  pimenta  do

        reino,alho,louro,conservador INS223. NAO CONTEM GLÚTEM.

        Embalagem contendo 750 ml. Caixa com 12 unidades.      

 00033  SARDINHA EM OLEO - Marca.: GOMES DA COSTA           CAIXA                50.00           195,300         9.765,00

        sardinhas, liquido de  constituição  (ao próprio suco),

        óleo comestível e  sal,  contém  naturalmente Ômega 3 e

        fonte de cálcio,   inspecionado   pelo   Ministério  da

        Agricultura, caixa com 50 latas de 125 gramas.         

 00034  AVEIA - Marca.: NESTLE                              CAIXA               200.00            76,000        15.200,00

        Aveia em flocos  finos, sem adição de açucar, embalagem

        contendo 200g e caixa contendo 20 unidades.            

 00035  CAFÉ - Marca.: MARATA                               CAIXA               200.00            94,000        18.800,00

        Café 100% café  pacote  de  250 gramas e caixa com 5kg.

        NÃO CONTEM GLÚTEM.                                     

 00036  MEL EM BISNAGA - Marca.: KI MEL                     QUILO             1,000.00            40,000        40.000,00

        consistência, liquida viscosa,    coloraçao   levemente

        amarelada a castanha    escura,com   cheiro   e   sabor

        característicos , sendo    proibida    a    adiçao   de

        corantes,aromatizantes e espessantes     de    qualquer

        natureza, com peso  líquido  de  1  quilo  em embalagem

        primaria e devidamente  certificado (constando SIM, IMA

        ou SIF) ,de acordo com os termos de legislaçao vigente.

 00037  FRANGO CONGELADO - Marca.: AMERICANO                CAIXA               675.00           144,000        97.200,00

        Sem tempero de boa qualidade caixa com 20 kg cada      

 00038  FRANGO CONCELADO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - Marca.:  CAIXA               225.00           144,000        32.400,00

        AMERICANO                                        

        Sem tempero de boa qualidade caixa com 20 kg cada      

 00039  FRANGO CONGELADO (PEITO) - Marca.: FRIATO           QUILO             3,750.00             9,400        35.250,00

        peito de frango  sem  pele e sem osso, sem tempero e de

        boa qualidade.                                         

 00040  FRANGO CONGELADO (PEITO) (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) -  QUILO             1,250.00             9,400        11.750,00

        Marca.: FRIATO                                   

        peito de frango  sem  pele e sem osso, sem tempero e de

        boa qualidade.                                         

 00041  PAO DE FORMA - Marca.: CATARINA                     UNIDADE           7,000.00            10,000        70.000,00

        farinha de trigo enriquecida c/ ferro,fermento, pão com

        18 fatias cada, pegar de acordo a necessidade, LIVRE DE

        GORDURA TRANS, PEGAR COM REQUISIÇAO.                   

 00042  ALHO - Marca.: ARGENTINO                            QUILO             1,000.00            23,000        23.000,00

        Especificação : Condimento,    apresentação    natural,

        aspecto físico em  cabeça,  tipo  branco. Materia prima
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        alho.                                                  

 00043  BATATA INGLESA - Marca.: GOIAS                      QUILO             2,500.00             3,450         8.625,00

        de boa qualidade,PEGAR REQUISIÇAO.                     

 00044  CHEIRO VERDE - Marca.: REGIAO                       MAÇOS             2,500.00             3,100         7.750,00

        Especificação : com  aspecto,  cor  e  cheiro  e  sabor

        próprio, com folhas  firmes e intactas, devendo ser bem

        desenvolvida, isenta de   enfermidades,   parasitas   e

        larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos

        e mecânicos oriundos   do  manuseio  e  transporte,  de

        colheita recente, livre  de  resíduos de fertilizantes,

        devendo ser prioritariamente       orgânicos       e/ou

        agroecológicos. Obs.: pegar  de acordo com a remessa da

        merenda.                                               

 00045  CEBOLA DE BOA QUALIDADE - Marca.: GOIAS             QUILO             2,000.00             3,800         7.600,00

        Cebola branca, fresca,    com   casca   protetora,   de

        protetora, de primeira  qualidade,  insenta  de fungos,

        parasitos e sujeiras.                                  

 00046  CENOURA - Marca.: GOIAS                             QUILO             2,000.00             3,800         7.600,00

        IN natura, cor  laranja-vivo,  procedente  de  espécies

        genuinas e sãs,  frescas,  firme,  lisa,  sem rugas, de

        aparência fresca isento  de  lesões  de  origem fisica,

        mecanica ou biologica,  substância  terrosas. sujidades

        ou corpos estranhos  aderidos  à  superficie  externas,

        insentos parisitas e larvas.                           

 00047  MAÇÃ - Marca.: GOIAS                                QUILO               900.00             6,350         5.715,00

        Especificação : fruta  in  natura  tipo  maçã,  especie

        nacional, aplicação alimentar.                         

 00048  PIMENTAO - Marca.: GOIAS                            QUILO               500.00             6,400         3.200,00

        Especificação : ISENTO  DE  DEFORMIDADES, COR, CHEIRO E

        SABOR PRÓPRIO, COM  POLPA  FIRME E INTACTA, DEVENDO SER

        BEM DESENVOLVIDA, INSENTA  DE INFERMIDADES, PARASITAS E

        LARVAS, MATERIAL TERROSO  E SUJIDADE, SEM DANOS FÍSICOS

        E MECÂNICOS ORIUNDOS   DO  MANUSEIO  E  TRANSPORTE,  DE

        COLHEITA RECENTE, LIVRE  DE  RESIDUOS DE FERTILIZANTES,

        DEVENDO SER PRIORITARIAMENTE        ORGANICO       E/OU

        AGROECOLOGICO.                                         

 00049  REPOLHO - Marca.: GOIAS                             QUILO             2,000.00             3,850         7.700,00

        Especificação : repolho   branco,   in   natura  extra,

        fresco, firme, odor  caracteristico.  isentos de lesoes

        de origem fisica,   mecanica   ou  biologica,  material

        terroso, sujidades ou   corpos   estranhos  aderidos  a

        superficie externa, livre  de  enfermidade, parasitas e

        larvas                                                 

 00050  TOMATE - Marca.: GOIAS                              QUILO             2,500.00             4,750        11.875,00

        Tomate: em quilo,  frutos  com  60  a  70% de maturação

        climatizado, tamanho e  coloração  uniforme,  com polpa

        firme e intacta,   devendo   ser   bem  desenvolvido  e

        maturação mediana, isento  de enfermidades, parasitas e

        larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos

        e mecânicos oriundos   do  manuseio  e  transporte,  de

        colheita recente, livre  de  resíduos de fertilizantes,

        devendo ser prioritariamente    orgânicos   e/ou   agro

        ecológicos.                                            

 00057  PÃO FRANCÊS MERENDA ESCOLAR POLO-MEDICILÂNDIA - Ma  UNIDADE          71,250.00             0,850        60.562,50

        rca.: CATARINA                                    

        Farinha de trigo  enriquecida  c/ferro,  fermento,  pão

        c/50gr, cada unidade, livre de gordura trans, pegar com

        requisição.                                            

 00058  PÃO FRANCES MERENDA ESCOLAR POLO MEDICILANDIA ( EX  UNIDADE          23,750.00             0,850        20.187,50

        CLUSIVO PARA ME/EPP) - Marca.: CATARINA           

        Farinha de trigo  enriquecida  c/ferro,  fermento,  pão

        c/50gr, cada unidade, livre de gordura trans, pegar com

        requisição.                                            

 00059  PÃO FRANCÊS MERENDA ESCOLAR POLO-70 A 80 - Marca.:  UNIDADE          65,000.00             1,000        65.000,00

        CATARINA                                         

        Farinha de trigo  enriquecida  c/ferro,  fermento,  pão

        c/50gr, cada unidade, livre de gordura trans, pegar com
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        requisição.                                            

 00060  PÃO FRANCÊS MERENDA ESCOLAR POLO-100 A 120 - Marca  UNIDADE          55,000.00             1,150        63.250,00

        .: CATARINA                                       

        Farinha de trigo  enriquecida  c/ferro,  fermento,  pão

        c/50gr, cada unidade, livre de gordura trans, pegar com

        requisição.                                            

                                                                                           VALOR TOTAL R$    1.293.752,30
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