
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

Prefeitura Municipal de Medicilândia

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022 PE SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022

Ao(s) 11 dia(s) do mês de outubro do ano de 2022, o(a) 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; FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA, CNPJ 
30.406.403/0001-04, com sede na Travessa Dom Eurico, nº 1035, Centro, Medicilândia-PA, neste ato 
representado pelo Sr. ILTOMAR CARVALHO DOS SANTOS, Secretário Municipal de Educação; FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA, CNPJ 18.300.312/0001-86, com sede 
na Travessa Dom Eurico, nº 1035, Centro, Medicilândia-PA, neste ato representado pela Srª. PRISCILLA 
GREICY DA SILVA, Secretária Municipal de Assistência Social, 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° 034/2022 PE SRP, 
RESOLVE registrar os preços para contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Secr etaria Municipal de Assistência Social do 
Município de Medicilândia, 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 o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA”, especificados nos itens do Termo 
de Referência, anexo do edital de Pregão nº 034/2022 PE SRP, que é parte integrante desta Ata, assim como a 
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE RECEBIMENTO DO OBJETO.

2.1. A licitante vencedora se obriga a manter a qualidade da entrega dos produtos e substituições quando os 
mesmos não corresponderem ao descrito no Anexo I do presente edital e na Ata de Registro de Preços e o local 
de entrega será informado pelo Setor de Compras.

2.2. A Empresa Vencedora estará obrigada a atender a todas as solicitações expedidas durante a vigência da 
presente Ata de Registro de Preços.

2.3. A Empresa Vencedora responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione ao(à) 
Administração Pública ou a terceiros, em razão da entrega dos materiais decorrentes da presente Ata de Registro 
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de Preços.

2.4. Constatadas irregularidades no objeto registrado, a Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo
a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, 
e, em virtude dos bens objeto do presente, deverá ser efetuada de imediato, mantido o preço inicialmente 
registrado;

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindira Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Contratante, e, em virtude dos bens objeto do presente, deverá ser efetuada de imediato, mantido o preço 
inicialmente registrado.

2.5. Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos e demais encargos 
decorrentes da entrega e da própria aquisição do produto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

3.1. A adjudicatária deverá apresentar fatura/nota fiscal dos materiais entregues, informando todos os dados de 
acordo com o empenho, sendo que, o(a) Administração efetuará o pagamento, em 30 (trinta) dias úteis após a 
entrega dos materiais.

3.2. Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no item anterior.

3.3. O(A) Administração não efetuará pagamento através de cobrança bancária, os pagamentos serão efetuados 
nas modalidades ordem de pagamento bancária ou Duplicata em carteira.

3.4. A municipalidade se reserva no direito de compensação de eventuais débitos de qualquer natureza do 
contratado para com a fazenda municipal, não podendo essa compensação mensal ultrapassar 30% dos valores 
que o contratado tenha a receber desta Municipalidade.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

4.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços o será de 12 (doze) meses, tendo por termo inicial a data 
de sua assinatura.
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4.2. O encerramento desta ata, na hipótese prevista acima, obriga as partes ao cumprimento de todas as 
obrigações eventualmente pendentes, no prazo de 60 (sessenta) dias, previsto para a denúncia da Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto em decorrência de 
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es), observadas as disposições nos moldes do 
artigo 17 e seguintes do Decreto Federal nº 7.892/2013.

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado.

5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, a Administração poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder à revogação desta ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. Não haverá reajuste ou realinhamento de preço durante a vigência do Registro, tendo como justificativa a 
variação do preço com base em notas fiscais de compra.

5.8. DA RESCISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

5.8.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas previstas no 
instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993 e na Ata de Registro de Preços.
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5.8.2. O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 
7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV deste item, será formalizado por 
despacho, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - Por razão de interesse público; ou

II - A pedido do fornecedor.

5.8.5. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos será feita mediante 
correspondência ao fornecedor e que fará parte integrante dos autos que deram origem ao registro de preços.

5.8.6. No caso de não localização do fornecedor, a comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial, 
ou outro meio de comunicação através do qual se da publicidade dos atos oficiais do município por duas (02) vezes 
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

5.8.7. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias do término do prazo de validade do registro de preços, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
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6.2.1. Apresentar documentação falsa;

6.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

6.2.3. Não mantiver a proposta;

6.2.4. Cometer fraude fiscal;

6.2.5. Comportar-se de modo inidôneo.

6.3. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

6.3.1. Advertência;

6.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços celebrado entre o
(a) Administração Pública e a licitante;

6.3.3. No caso de reincidência de qualquer uma das infrações e sem prejuízo da finalidade prevista no item 
anterior, incorrerá a futura contratada em:

6.3.4. Multa pecuniária de 50% (cinquenta por cento) sobre valor global da Ata de Registro de Preços;

6.3.5. Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos.

6.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

6.5. A aplicação de qualquer penalidade prevista realizar-se-á em processo administrativo que, assegurará o 
contraditório e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, e 
1993.

6.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade.

6.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Ata de Registro de Preços.

6.8. As multas referidas neste instrumento serão descontadas dos pagamentos a que o faltoso tiver direito ou 
cobradas administrativa ou judicialmente, sendo que neste último caso, somente se o pagamento da multa não for 
efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da respectiva notificação.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. O preço ofertado palas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em
Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 034/2022 PE SRP.

7.2. Em cada fornecimento de material decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 034/2022 PE SRP que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.

7.3. A presente licitação onerará as dotações orçamentárias dos anos de 2022 e 2023.

CLÁUSULA OITAVA - MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATADA.

8.1. Obriga-se a contratada em manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1.1. Se obriga a entregar os produtos objetos desse certame de acordo com as determinações 
apresentadas pela CONTRATANTE.

9.1.2. Fica obrigada a manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, todas as qualificações 
e habilitações inerentes ao objeto contratual e as exigidas pela Lei Federal nº 8.666/93;

9.1.3. Fica obrigado a entregar os produtos objetos desse certame em perfeito estado (sem nenhum tipo 
dano);

9.1.4. Deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer fato anormal que porventura venha
ocorrer para entrega dos produtos objetos desse certame;

9.1.5. Deverá entregar os produtos, objeto desta licitação, num prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a
partir do recebimento da Ordem de Fornecimento (Empenho), no local indicado pela Setor de Compras;

9.1.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE;

9.1.7. Arcar com eventuais prejuízos causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
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ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

9.1.8. As embalagens primárias e secundárias não podem apresentar defeitos que comprometam a 
qualidade e conservação do alimento, devem ser adequadas à natureza do alimento, às condições de 
armazenamento e de transporte;

9.1.9. O rótulo deve conter obrigatoriamente as seguintes informações: nome completo do alimento, marca, 
data de fabricação e prazo de validade, nome e endereço do fabricante, peso, sigla e n.º do registro em vigência no 
órgão competente;

9.1.10. O rótulo da embalagem secundária deve apresentar: nome completo do alimento marca e peso.

9.1.11. Todos os produtos deverão estar de acordo com as NOTAS específicas.

9.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.2.1. Fornecer as informações ou esclarecimentos de documentos e locais para que possa realizar a 
entrega dos produtos objetos desse certame.

9.2.2. Comunicar, por escrito, qualquer tipo de ocorrência à licitante vencedora quando de sua ocorrer.

9.2.3. Comunicar à licitante vencedora quaisquer alterações relativas a entrega dos produtos objetos desse 
certame.

9.2.4. Notificar a vencedora por escrito da aplicação de eventual penalidade, nos termos da Ata de 
Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS.

10.1. A execução da presente Ata de Registro de Preços será regida pela Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto 
Federal nº 7.892, bem como, de forma subsidiária, a Lei Federal n° 8.666/93, e demais disposições legais 
pertinentes à espécie que servirão inclusive para o esclarecimento dos casos por ventura omissos nesta Ata de 
Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

11.1. 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.
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11.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Será competente o Foro da Comarca de Medicilândia, Estado do Pará, para dirimir dúvidas sobre esta Ata
de Registro de Preços.

12.2. E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Termo de Ata de 
Registro de preços, a qual faz parte integrante às propostas da CONTRATADA aceitam a cumprirem fielmente as 
normas legais e regulamentares e assinam o presente Termo de Ata de Registro de Preços em 03 (três) vias de igual 
efeito e teor.

 MEDICILÂNDIA-PA, 11 de Outubro de 2022

ILTOMAR CARVALHO DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA

CNPJ 28.368.870/0001-37
CONTRATANTE

ILTOMAR CARVALHO DOS SANTOS
FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA

CNPJ 30.406.403/0001-04
CONTRATANTE

PRISCILLA GREICY DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA

CNPJ 18.300.312/0001-86
CONTRATANTE

F. G. GARCIA SUPERMERCADO
C.N.P.J. nº 36.038.956/0001-20

CONTRATADO

TRAVESSA DOM EURICO, 1035, CENTRO, MEDICILÂNDIA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

Prefeitura Municipal de Medicilândia

                                                                                
                                                                                

J DOS SANTOS TEIXEIRA EIRELI
C.N.P.J. nº 05.760.628/0001-09

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

JUNIOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
C.N.P.J. nº 43.388.540/0001-05

CONTRATADO
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022 PE SRP

ENCARTE

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o(a) FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA, FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA, 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em 
face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 034/2022 PE SRP.

Empresa: F. G. GARCIA SUPERMERCADO; C.N.P.J. nº 36.038.956/0001-20, estabelecida à RUA IRMÃ SERAFINA, S/Nº, CACOAL, Medicilândia

PA, (093) 99135-3536,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a).  FERNANDA  GOMES GARCIA GUILLEN, C.P.F. nº 702.401.222-67, R.G. nº

7998671 PC PA.                                                                                                                  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00001  MUSSARELA - Marca.: MANA                            QUILO               525.00            42,000        22.050,00

        Especificação : polvilho doce, tipo 1, com peso liquido

        de 1kg, lacrados  e  rotulados com data de fabricação e

        numero de lote,  e  validade minima de 6 meses a contar

        do recebimento. origem  amiláceo  mandioca,  tipo grupo

        fepula.                                                

 00002  VINAGRE - Marca.: CASTELO                           UNIDADE             280.00             2,600           728,00

        Especificação : vinagre,     materia    prima,    aceto

        balsamico, tipo neutro, aspecto fisico liquido, aspecto

        visual limpido e sem depositos.                        

 00003  CHEIRO VERDE - Marca.: REGIONAL                     MAÇOS               550.00             2,980         1.639,00

        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.                                               

 00005  TEMPERO COMPLETO - Marca.: CENTRO MIX               QUILO               130.00             8,000         1.040,00

        Especificação : tempero  completo  sem pimenta, em pote

        plastico, com lacre  laminado  e  tampa,  rotulado, com

        data de fabricação  e  numero  de lote, peso liquido de

        1kg. com validade minima de 6 meses a contar da data de

        recebimento.                                           

 00019  BISCOITO DOCE DE MAISENA CX C/ 20 PCTS DE 400GR -   CAIXA               320.00           172,470        55.190,40

        Marca.: MARIA                                     

        Especificação : Biscoito,   classificação  doce,  sabor

        maisena sem recheio,    acondicionados   em   embalagem

        plástica. Caixa contendo 20 pacotes de 400gr.          

 00030  MARGARINA 01 KG - Marca.: DELICIA                   UNIDADE             505.00            18,660         9.423,30

        Especificação : margarina  vegetal  cremosa,  com sal e

        com no minimo   60%   de   lipidios,  acondicionada  em

        embalagem plastica de  1kg,  com  data  de fabricação e

        prazo de validade na embalagem.                        

 00031  MOLHO SHOYO 150ML - Marca.: MARATA                  UNIDADE             135.00             3,490           471,15

        Especificação : molho  shoyo  preparado  com  agua, sal

        refinado, soja, milho,   açucar,  corante,  caramelo  e

        conservador sorbato de  potassio.  embalagem com 150ml,

        validade minima de 12 meses apos a data de entrega.    

 00032  COUVE - Marca.: REGIONAL                            MAÇOS               500.00             4,000         2.000,00
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        Especificação : com  aspecto,  cor  e  cheiro  e  sabor

        próprio, firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido,

        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     agro    ecológicos.

        (Produto deve ser  entregue  diretamente  na  escola de

        acordo com a solicitação do setor).                    

 00034  AZEITONA EM CONSERVA 200 GR - Marca.: FUGINI        UNIDADE             280.00             6,990         1.957,20

        Especificação : Azeitona  verde,  grauda,  com  ou  sem

        caroço, em conserva,  embalada em vidro com peso de 200

        gramas. Validade mínima de 180 dias.                   

 00043  CALDO DE GALINHA 19G 24 UNIDADE - Marca.: ARISCO    CAIXA                85.00            22,300         1.895,50

        Especificação : Caldo  de  galinha  de  boa  qualidade,

        tempero para uso  culinário,  apresentação  em cubos de

        19g. Caixa contendo 24 unidades.                       

 00045  OVOS VERMELHOS BANDEJAS COM 30 UNIDADES - Marca.:   CARTELA             540.00            22,000        11.880,00

        REGIONAL                                          

        Especificação : ovos  vermelho,  deverão  esta  limpos,

        apresentar casca lisa,  integra,  sem deformação, pouco

        porosa resistente e   com   calcificação   uniforme  em

        formato caracteristicos. cartela contendo 30 ovos.     

 00047  GOIABADA EM LATA 600 GRAMAS - Marca.: OLE           LATA                240.00            14,860         3.566,40

        Especificação : Goiabada    de    primeira   qualidade,

        acondicionada em lata,  com  no  mínimo  600 gramas. As

        lata deverão estar  limpas,  sem  ferrugem ou amassada.

        Com data de fabricação e validade no rótulo.           

 00050  CEREJA EM CALDA - Marca.: ODERICH                   UNIDADE             245.00            18,900         4.630,50

        Especificação : Fruta cereja em calda de água e áçucar,

        fruta inteira, acondicionadas em potes com tampa de 140

        gramas. Fabricação e validade no rótulo.               

 00051  SALSICHA HOT DOG - Marca.: FRIMESA                  QUILO               360.00            15,000         5.400,00

        Especificação : Origem  de  carne bovina, tipo hot dog,

        sem pimenta, congelada.  Deverá  apresentar  coloração,

        odor e aspectos  característicos. Validade mínima de 20

        dias a contar da data de entrega.                      

 00056  TOMATE - Marca.: REGIONAL                           QUILO               700.00             8,970         6.279,00

        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  REPOLHO - Marca.: REGIONAL                          QUILO               490.00             5,300         2.597,00

        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                                                 

 00058  PIMENTAO - Marca.: REGIONAL                         QUILO               245.00            10,970         2.687,65

        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.                                         

 00060  PEPINO - Marca.: REGIONAL                           QUILO               480.00             3,500         1.680,00

        Especificação : com  aspecto,  cor  e  cheiro  e  sabor

        próprio, com polpa  firme  e  intacta,  devendo ser bem

        desenvolvido, isento de   enfermidades,   parasitas   e
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        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. setor).                                

 00063  CORANTE EM PÓ REGIONAL - Marca.: REGIONAL           PACOTE              170.00            22,000         3.740,00

        Sem conservante entregue    em    embalagem    plástica

        descartável contendo 1KG Na embalagem.                 

 00064  OREGANO - Marca.: ECONOMICO                         PACOTE               60.00             4,800           288,00

        Especificação : oleo  de soja, em caixa, disposta em 20

        frascos plasticos, com    peso    liquido   de   900ml,

        devidamente lacrados e rotulados com data de fabricação

        e numero do lote, e validade minima de 6 meses a contar

        do recebimento.                                        

 00068  DOCE MARROM GLACE - Marca.: TRIANGULO               CAIXA                80.00           216,450        17.316,00

        Especificação : Doce    sabor    marrom    glacê,   com

        consistência firme para  corte,  acondicionado  em lata

        contendo 600 gramas.As  latas deverão estar limpas, sem

        ferrugem ou amassada. Com data de fabricação e validade

        no rótulo.                                             

 00072  LEITE EM PÓ 1KG - Marca.: CCGL                      QUILO               700.00            33,000        23.100,00

        Leite em pó  de  boa  qualidade,  origem  de vaca, teor

        gordura integral, solubilidade  instantaneo,  embalagem

        acondicionada em plastico de 1kg, devidamente lacradas,

        com data de fabricação e validade no rotulo.           

 00073  FERMENTO PARA PÃO 125G - Marca.: FLEISCHIMAN        QUILO               200.00            13,160         2.632,00

        Especificação : fermento biologico para pão, pacote com

        125g, seco e instantaneo.                              

 00075  SUCO ARTIFICIAL SAB VARIADOS - Marca.: MARATA       CAIXA               160.00            18,500         2.960,00

 00076  MAÇÃ - Marca.: REGIONAL                             QUILO               550.00            10,300         5.665,00

        Especificação : fruta  in  natura  tipo  maçã,  especie

        nacional, aplicação alimentar.                         

 00077  BATATA PALHA - Marca.: FUGINI                       PACOTE              350.00             9,000         3.150,00

        Especificação : Batata  frita  e  embalada,  tipo palha

        fina, pronta para   consumo,   sem   colesterol  e  sem

        conservantes, acondicionadas em   embalagem   plástica,

        lacrada, sem sujidades, contendo 500 gramas.           

 00080  CEBOLA DE BOA QUALIDADE - Marca.: REGIONAL          QUILO               450.00             4,500         2.025,00

        Cebola branca, fresca,    com   casca   protetora,   de

        protetora, de primeira  qualidade,  insenta  de fungos,

        parasitos e sujeiras.                                  

 00089  MELAO - Marca.: REGIONAL                            QUILO               325.00             9,500         3.087,50

        Especificação : fruta  in  natura,  tipo melão, especie

        amarelo, aplicação alimentar  frescos, inteiros, limpos

        e livre de humidade externa anormal.                   

 00093  FEIJÃO PRETO EMBALAGEM 01 KG - Marca.: BADU         QUILO               180.00             5,000           900,00

        Especificação : Feijão  tipo 1, classe preto, embalados

        em sacos de  plástico  de  um quilo, insento de pedras,

        fungos ou parasitas.  Data  de  fabricação  e  prazo de

        validade na embalagem.                                 

 00094  ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 1KG - Marca.: ITALAC      CAIXA               260.00            40,000        10.400,00

        Especificação : Achocolatado      acondicionado      em

        embalagens de 1  kg, sem sujidades, apresentação em pó,

        sabor chocolate. Caixa  contendo  seis  pacotes  de  um

        quilo.                                                 

 00095  ARROZ BRANCO TIPO 1 DE BOA QUALIDADE 5KG FARDO 6 U  FARDO               430.00            92,000        39.560,00

        NIDADES - Marca.: LIDER                           

        Especificação : Arroz branco tipo 1, classe longo fino,

        em fardo de  30kg,  em  pacotes plásticos comtemdo 5kg,

        devidamentes lacrados e    rotulados    com   data   de

        fabricação e validade.                                 

 00096  BISCOITO ROSQUINHA DE COCO 800G CX COM 15 PACOTES   CAIXA               350.00           108,000        37.800,00

        - Marca.: MARILAN                                 

        Especificação : Bicoito  doce  de  boa  qualidade, tipo

        rosquinha, sabor coco,  formato redondo. Acondicionados

        em embalagens de 800g. Caixa contendo 15 pacotes.      

 00097  CALDO DE CARNE 19G 24 UNIDADE - Marca.: ARISCO      CAIXA                80.00            10,000           800,00
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        Especificação : Caldo   de   carne  de  boa  qualidade,

        tempero para uso  culinário,  apresentação  em cubos de

        19gr. Caixa contendo 24 unidades.                      

 00098  COCO RALADO PACOTE 1 KG - Marca.: SO COCO           PACOTE              170.00            26,000         4.420,00

        Especificação : Coco  seco,  apresentação ralado com ou

        sem açúcar, embalados  em  pacotes de plástico firme de

        um quilo. Contendo   data  de  fabricação  e  prazo  de

        validade impresso no rótulo.                           

 00099  CANELA EM PAU PACOTE 500G - Marca.: CENTRO MIX      PACOTE              130.00             7,000           910,00

        Especificação : Canela  em  pó  fino,  com  a coloração

        marrom claro, com    aspectos    e   cheiros   próprio.

        Acondicionado em potes plástico com tampa.             

 00100  CHA MATE LEÃO 250G - Marca.: MARATA                 UNIDADE             600.00            10,000         6.000,00

        Especificação : Chá  matte  de  boa qualidade, tostado,

        embalagem de 500    gramas,   contendo   na   rotulagem

        identificação de marca,    peso    líquido,   data   de

        fabricação e validade.                                 

 00103  CALABREZA - Marca.: SADIA                           QUILO               435.00            23,500        10.222,50

        Especificação : Linguiça  tipo calabresa, preparada com

        carne suína, resfriada,   com   cor,   aspecto  e  odor

        próprio.                                               

 00108  KEETCHUP - Marca.: QUERO                            UNIDADE             170.00             6,400         1.088,00

        Especificação : Keetchup  tradicional de boa qualidade,

        acondicionado em embalagem  de fábrica com cerca de 400

        gramas. Contendo no    rótulo,    marca,   procedência,

        validade não inferior a 120 dias.                      

 00109  ACUCAR REFINADO (EMBALAGEM DE 1KG) - Marca.: UNIAO  PACOTE              325.00             4,100         1.332,50

        Especificação : Açúcar,  tipo cristal, caracterísiticas

        adicionais: sacarose de  cana de açúcar. Fardo contendo

        quinze pacotes de dois quilos.                         

                                                                                           VALOR TOTAL R$      312.511,60

Empresa: J DOS  SANTOS  TEIXEIRA  EIRELI;  C.N.P.J. nº 05.760.628/0001-09, estabelecida à RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 1663, CENTRO,

Altamira PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOSIANE DOS SANTOS TEIXEIRA, C.P.F. nº 737.416.392-49, R.G. nº 4121605 PC PA.   

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00012  CANELA EM PO - Marca.: ECONOMICO                    VIDRO               160.00             7,290         1.166,40

        Especificação : Canela  em  pó  fino,  com  a coloração

        marrom claro, com    aspectos    e   cheiros   próprio.

        Acondicionado em potes plástico com tampa.             

 00013  PEITO DE FRANGO - Marca.: FRIATO                    QUILO             1,600.00            16,000        25.600,00

        Especificação : carne  frango, tipo peito, resfriado de

        primeira qualidade. embalagem  integras, sem sujidades,

        respeitando o prazo de validade. alimento refrigerado. 

 00014  QUEIJO MUSSARELA - Marca.: MANA                     QUILO               475.00            45,000        21.375,00

        Especificação : queijo    inteiro,    tipo   mussarela,

        refrigerado com embalagem   integras,   sem  sujidades,

        transportado e conservado em temperatura nao superior a

        8øc. embalado a  vacuo/saco plastico. validade minima 2

        meses a contar da data de entrega.                     

 00015  MACARRAO C/ SEMOLA 500GR - Marca.: ESTRELA          PACOTE              415.00             5,640         2.340,60

        Especificação : Macarrão  de  sêmola,  tipo parafuso ou

        concha de boa  qualidade  enriquecido com ferro e ácido

        fólico, massa com  ovos.  Embalagem de plástico com 500

        gramas.                                                

 00016  TEMPERO COMINHO MOIDO 100GR - Marca.: SABOR A MIL   PACOTE              235.00             4,400         1.034,00

        Especificação : Cominho,  matéria prima, aspecto físico

        moído, aplicação na  culinária  em  geral.  Em  pacotes

        devidamentes lacrados e    rotulados,   com   data   de

        fabricação e validade.                                 

 00017  FLOCÃO DE MILHO - Marca.: BONO MILHO                UNIDADE             525.00             2,960         1.554,00

        Especificação : farinha de milho, pacote com 500g (tipo

        flocão), deve ser   isentos  de  residuo  ,  impurezas,

        bolor, e odor   nao  caracteristico.  henriquecido  com

        ferro e acido   folico.  embalagem  primaria:  saco  de
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        polietileno transparente, atoxico, pacote com 500g.    

 00023  ABACAXI - Marca.: IN NATURA                         UNIDADE           1,050.00             5,330         5.596,50

        Especificação : Em  quilo,  frutos  com  60  a  70%  de

        maturação, tamanho e   coloração  uniforme,  com  polpa

        firme e intacta,   devendo   ser   bem  desenvolvida  e

        maturação mediana, 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   agro

        ecológicos. Peso deverá variar entre 1,5kg a 1,8kg.    

 00025  FARINHA DE MANDIOCA, TIPO BRANCA - Marca.: REGIONA  QUILO               425.00             7,660         3.255,50

        L                                                 

        Farinha de mandioca,apresentação      branca.     grupo

        médio.crocante e de  boa  qualidade,com  cor, aspecto e

        odor próprio.                                          

 00026  BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE - Marca.: IN NATUR  QUILO               550.00             6,320         3.476,00

        A                                                 

        Batata inglesa, fresca,inteira,    firme,   lavada   ou

        escovada com coloração uniforme. com aroma, cor e sabor

        tipicos. livres de  umidades externa anormal.Nao deverá

        apresentar podridão, coloração negro e brotos.         

 00029  MILHO PARA CANJICA FARDO COM 12 PCTS DE 500 GR - M  FARDO               200.00            93,430        18.686,00

        arca.: BONO MILHO                                 

        Especificação : canjica  de  milho, branca, de primeira

        qualidade, em embalagem  de  500g com validade a vencer

        no minimo 5  meses  a partir da entrega. fardo contendo

        12 pacotes de 500g.                                    

 00035  BACON DEFUMADO s/ COSTELA - Marca.: AURORA          QUILO               480.00            39,330        18.878,40

        Especificação : Bacon  defumado,  congelado de primeira

        qualidade, ingredientes: carne  suína com gordura e sem

        costela.                                               

 00037  BANANAS EM PENCAS - Marca.: IN NATURA               DÚZIA               625.00             4,510         2.818,75

        Especificação : natural   integral   congelada,   sabor

        goiaba,maracujá, cacau, acerola,    cupuaçu,   abacaxi,

        graviola, cajá sem  conservante  e  aditivos, embalagem

        contendo 1kg.                                          

 00039  DOCE DE LEITE POTE COM 400G - Marca.: TRIANGULO     UNIDADE             200.00            13,320         2.664,00

        Especificação : Doce   de   leite   de  boa  qualidade,

        fornecido em lata/pote  de plástico, devidamente limpa,

        sem deformidades na  embalagem.  Data  de  fabricação e

        prazo de validade impresso no rótulo.                  

 00041  AZEITE DE DENDE 900 ML - Marca.: GRAO DE OURO       UNIDADE             330.00            17,860         5.893,80

        Especificação : Azeite   de   dendê,  puro,  com  baixa

        acidez, acondicionado em  embalagem  plástica de 900ml,

        com rotulagem nutricional obrigatória.                 

 00044  MISTURA PARA BOLO EMBALAGEM 450G FARDO COM 12 UNID  FARDO               345.00            72,280        24.936,60

        ADE - Marca.: ADARILI                             

        Especificação : mistura alimenticia, acuçar, farinha de

        trigo, enriquecida com    ferro    e    acido   folico,

        sabores:abacaxi, laranja, coco,              chocolate,

        festa.empacotados em embalagem  de polietileno contendo

        450g cada. o  rotulo do produto deve conter informações

        nutricionais, ingredientes, e    prazo   de   validade.

        validade minima 6  meses apos a entrega. fardo contendo

        12 pacotes com 450g cada.                              

 00048  PALMITO EM CONCERVA - Marca.: PREDILETA             UNIDADE             170.00            20,480         3.481,60

        Especificação : Legume   em   conserva,  tipo  palmito,

        inteiro ou picado,  acondicionado em embalagem de vidro

        de 500 gramas.                                         

 00053  PRESUNTO - Marca.: FRIMESA                          QUILO               430.00            27,000        11.610,00

        Especificação : Presunto  magro  e fatiado, cozido, sem

        capa de gordura, elaborado do pernil suíno. Produzido e

        embalado conforme as normas da legislação sanitária.   

 00067  MAMÃO - Marca.: IN NATURA                           QUILO               855.00            12,490        10.678,95

        Especificação : Em  quilo,  frutos  com  60  a  70%  de

        maturação, tamanho e   coloração  uniforme,  com  polpa
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        firme e intacta,   devendo   ser   bem  desenvolvida  e

        maturação mediana, 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   agro

        ecológicos.                                            

 00069  CHUCHU - Marca.: IN NATURA                          QUILO               280.00             5,590         1.565,20

        Especificação : Chuchu  do tipo verde de boa qualidade,

        frescos, no ponto   de   maturação.   Adequado  para  o

        consumo, intactos com  todas  as  partes  comestíveis e

        aproveitáveis. Cor e    sabor    não    deverão   estar

        danificados.                                           

 00074  AMEIXA GRANDE - Marca.: IN NATURA                   LATA                245.00            23,490         5.755,05

        Especificação : Ameixa  inteira,  em calda, embalada em

        lata de 400  gramas, insenta de ferrugem, não amassada,

        que garanta a  integridade  do produto, validade mínima

        de doze meses.                                         

 00081  FARINHA DE MANDIOCA , TIPO PUBA - Marca.: REGIONAL  QUILO               500.00             6,000         3.000,00

        Especificação : Farinha de mandioca, apresentação crua,

        seca, fina e  branca,  crocante e de boa qualidade. Com

        aspecto, cor e odor próprio.                           

 00082  MILHO PARA PIPOCA FARDO COM 20 PCTS DE 500 GR - Ma  FARDO               210.00           110,000        23.100,00

        rca.: BONO MILHO                                  

        Especificação : milho  para  pipoca, tipo 1, tipo grupo

        duro, tipo classe  amarela,  beneficiado  limpo e seco,

        isentos de materiais   estranhos,  impurezas  mofos  ou

        fermentação, adimitindo de  umidade  maxima  de  13,5%.

        embalagem primaria saco   plastico   filme   bopp   com

        validade minima de 4 meses a partir da data da entrega.

        fardo contendo 20 pacotes de 500g cada.                

 00084  AZEITE DE OLIVA 200ML - Marca.: COCINERO            UNIDADE             160.00            14,000         2.240,00

        Especificação : Azeite de oliva extra virgem, extraídos

        das azeitonas, acidez   máxima  de  0,5%  embalagem  de

        200ml, rotulada com   data   de   fabricação   e  prazo

        validade.                                              

 00092  BALA DURA SABOR MENTA PACOTE 700G - Marca.: ERLAN   PACOTE              755.00            13,660        10.313,30

        Especificação : Bala  sabor  menta,  de primeira linha,

        acondicionada em pacotes  de  700gr, lacrado e rotulado

        com data de fabricação e prazo de validade.            

 00104  SALCHICHA TIPO VIENA 180 GR - Marca.: FRIMESA       LATA                410.00             4,000         1.640,00

        Especificação : Salsicha   tipo   viena,  em  conserva,

        acondicionada em lata,   contendo   nesta  180  gramas.

        Embalada em lata  limpa,  sem ferrugem ou amassada. Com

        data de fabricação e validade no rótulo.               

 00106  REQUEIJAO CREMOSO - Marca.: VIGOR                   UNIDADE             255.00            10,000         2.550,00

        Especificação : Requeijão  cremoso, produzido com leite

        pasteurizado, sabor suave,      levemente      salgado,

        consistência cremosa. Embalado  em copo de plástico com

        tampa, com 250 gramas.                                 

 00110  FEIJÃO CARIOCA 1KG - Marca.: TIA DORA               QUILO               330.00            10,400         3.432,00

        Feijão carioquinha tipo 1, acondicionados em embalagens

        plastica, contendo um   1kg,   com   indetificação   do

        produto, marca do  fabricante  ,  prazo  de  validade e

        peso.                                                  

                                                                                           VALOR TOTAL R$      218.641,65

Empresa: JUNIOR COMERCIO  E  SERVICOS EIRELI; C.N.P.J. nº 43.388.540/0001-05, estabelecida à R SEIS, 29, CONJ JULIA SEFER, AGUAS

LINDAS, Ananindeua PA,  (91)  99122-3498,  representada  neste  ato pelo Sr(a). SERGIO AUGUSTO MORAES DE SOUZA JUNIOR, C.P.F. nº

674.872.202-06, R.G. nº 1941828 PC PA.                                                                                          

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00004  LEITE CONDENSADO - Marca.: ITALAC                   UNIDADE           1,025.00             6,290         6.447,25

 00006  MILHO EM CONSERVA - Marca.: FUGINI                  UNIDADE             410.00             3,840         1.574,40

        Especificação : Seleta  de  legumes(com milho, ervilha,
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        batata e cenoura)  em conserva, embalada em lata limpa,

        sem ferrugem ou  amassada.  Com  data  de  fabricação e

        validade no rótulo.                                    

 00007  PESSEGO EM CALDA - Marca.: MARIZA                   LATA                255.00            11,960         3.049,80

        Especificação : Fruta  pêssego cozido em calda, de água

        e áçucar, em  fatias,  sem caroço, em embalagem de lata

        com 400 gramas.  Prazo de validade mínima de trÊs anos.

        Lata sem ferrugem ou amassada e sem sujidades.         

 00008  CREME DE LEITE - Marca.: ITALAC                     LATA                650.00             3,850         2.502,50

        Especificação : Creme  de leite embalado em lata limpa,

        insenta de ferrugem,   não   amassada,   não  estufada,

        contendo 300g, embalagem    deverá   conter   data   de

        fabricação e prazo de validade.                        

 00009  SARDINHA EM LATA - Marca.: GOMES DA COSTA           LATA                190.00             4,930           936,70

        Especificação : Sardinha    em    conserva   ao   molho

        comestível, enlatada, com  peso  líquido de 125 gramas.

        As latas deverão   estar   limpas,   sem   ferrugem  ou

        amassada. Com data de fabricação e validade no rótulo. 

 00010  TRIGO SEM FERMENTO - Marca.: ROSA BRANCA            QUILO               575.00             6,630         3.812,25

        Especificação : farinha de trigo, tipo 1, sem fermento,

        enriquecido com ferro  e  acido  folico, tradicional. o

        rotulo do produto     devera     conter     informaçoes

        nutricionais, ingredientes e    prazo    de   validade.

        validade minima 6 meses a partir da data de entrega.   

 00011  FRANGO S/ TEMPERO - Marca.: FRIATO                  QUILO             1,250.00            11,320        14.150,00

        Especificação : carne    de   frango,   tipo   inteiro:

        caracteristcas adicionais, resfriado. acondicionados em

        embalagens plasticas, com data de fabricação e validade

        na embalagem.                                          

 00018  POLVILHO DOCE 1KG - Marca.: MARATA                  QUILO               200.00            11,640         2.328,00

        Especificação : polvilho doce, tipo 1, com peso liquido

        de 1kg, lacrados  e  rotulados com data de fabricação e

        numero de lote,  e  validade minima de 6 meses a contar

        do recebimento. origem  amiláceo  mandioca,  tipo grupo

        fepula.                                                

 00020  ACUCAR FD C/ 15 PCTS DE 2KG - Marca.: GUARANI       FARDO               260.00           133,230        34.639,80

        Especificação : Açúcar,  tipo cristal, caracterísiticas

        adicionais: sacarose de  cana de açúcar. Fardo contendo

        quinze pacotes de dois quilos.                         

 00021  MACARRAO ESPAGUETE 500G - Marca.: BRANDINI          PACOTE              500.00             4,820         2.410,00

        Macarrão tipo espaguete, a base de semola de farinha de

        trigo, henriquecido com ferro e acido folico, massa com

        ovos, em pacote    plastico    contendo    500g,    com

        indetificação do produto, marca do fabricante, prazo de

        validade e peso liquido conforme a resolução vigente da

        anvisa.                                                

 00022  ALHO - Marca.: REGIONAL                             QUILO               225.00            24,660         5.548,50

        Especificação : Condimento,    apresentação    natural,

        aspecto físico em  cabeça,  tipo  branco. Materia prima

        alho.                                                  

 00024  BOMBOM DE CHOCOLATE - Marca.: BEL                   CAIXA               850.00            11,860        10.081,00

        Especificação : Bombom  de  chocolate de boa qualidade,

        tipo com recheio,  coberturas  e sabores diversos, tais

        como amendoim, avelã,    banana,    chocolate   branco,

        caramelo, coco, em caixa de 400gramas.                 

 00027  BETERRABA DE BOA QUALIDADE - Marca.: REGIONAL       QUILO               430.00             5,660         2.433,80

        Beterraba,fresca, casca lisa  e firme, insento de broto

        lesões de origuem  fisica,  matéria  terrosa  ou corpos

        estranhos.                                             

 00028  CENOURA - Marca.: REGIONAL                          QUILO               370.00             6,160         2.279,20

        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.                           

 00033  ALFACE (PES) - Marca.: REGIONAL                     UNIDADE           1,600.00             3,670         5.872,00
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        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.: Unidade em pés.                  

 00036  POLVILHO AZEDO PCT 01 KG - Marca.: YOKI             UNIDADE             200.00             8,970         1.794,00

        Especificação : polvilho  azedo,  fecula  de  mandioca,

        tipo 1. especificações    na    embalagem,   composição

        nutricional, ingredientes, data      de     fabricação.

        caracteristicas organolepticas proprias   do   produto.

        embalagem plastica contendo 1kg.                       

 00038  UVAS PASSAS COM 200 GRAMAS - Marca.: LA VIOLETERA   UNIDADE             330.00            16,630         5.487,90

        Especificação : Uva  passa,  desidratada,  sem  caroço,

        aspecto, cor e  sabor  próprio,  acondicionada  em saco

        plástico atóxico, vedado, insento de sujidades. Data de

        fabricação e prazo de validade descrito no rótulo.     

 00040  MOLHO DE PIMENTA 150 ML - Marca.: MARIZA            UNIDADE              60.00             3,320           199,20

        Especificação : molho  de  pimenta,  a base de polpa de

        pimenta malagueta,vinagre, alho,    açucar,    sal    e

        especiarias grau de  ardume  médio, embalagem de 150ml.

        data de validade minima 12 meses apos a entrega.       

 00042  CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO EMBALAGEM 250G COM 20  CAIXA               360.00           163,130        58.726,80

        UNIDADE - Marca.: MARATA                         

        Especificação : Café  torrado  e  moído,  sem misturas,

        embalado a vácuo de boa qualidade, com características,

        aspecto, cor, odor  e  sabor próprio. Pacote com 250gr.

        Caixa contendo 20 unidades.                            

 00046  FEIJOADA COMPLETA PRONTA PARA SERVIR - Marca.: ANG  LATA                290.00            15,990         4.637,10

        LO                                                

        Especificação : Feijoada completa, alimento pronto para

        servir, embalado em  lata,  com  tampa abre fácil, peso

        líquido de 450  gramas. As lata deverão ser limpas, sem

        ferrugem ou amassada. Com data de fabricação e validade

        no rótulo.                                             

 00049  GELATINA ALIMENTAR (SEM SABOR) - Marca.: QUALIMAX   UNIDADE             245.00             5,620         1.376,90

        Especificação : Gelatina,  tipo  comum, apresentação em

        póe incolor, sem  sabor,  em  embalagem  de  12 gramas.

        Validade mínima de doze meses.                         

 00052  SAL REFINADO - Marca.: LEBRE                        QUILO               180.00             1,150           207,00

        Sal, tipo refinado,        aplicação       alimenticia,

        caracteristicas adicionais, teor   minimo   cloreto  de

        sodio 98,5%.                                           

 00054  MAIONESE 500 G - Marca.: DUSUL                      UNIDADE             475.00             7,480         3.553,00

        Especificação : maionese    de    boa    qualidade,tipo

        tradicional,aplicação uso culinario.                   

 00055  SAL GROSSO - Marca.: LEBRE                          QUILO               135.00             3,280           442,80

        Especificação : sal,     tipo     grosso,     aplicação

        alimenticia, caracteristicas adicionais,   teor  maximo

        cloreto de sodio    360mg/g.aditivos    iodo/prussiato,

        amarelo soda, acidez 7,5ph                             

 00059  TRIGO COM FERMENTO - Marca.: ROSA BRANCA            QUILO               625.00             7,480         4.675,00

        Especificação : farinha de trigo, tipo 1, com fermento,

        enriquecido com ferro  e  acido  folico, tradicional. o

        rotulo do produto     devera     conter     informaçoes

        nutricionais, ingredientes e    prazo    de   validade.

        validade minima 6 meses a partir da data de entrega.   

 00061  MACARRÃO INSTATANEO - Marca.: MARATA                UNIDADE             100.00             1,860           186,00

        Especificação : macarrão tipo instantaneo, com tempero,

        formato espaguete, caracteristicas adicionais com caldo

        e massa sem  ovos,  sabor  galinha  ou  carne, validade

        minima de 180 dias                                     

 00062  ABOBORA - Marca.: REGIONAL                          QUILO               330.00             5,710         1.884,30

        Especificação : Abobora  in  natura, frescas, inteiras,

        adequadas para o  consumo.  Sem  substâncias  terrosas,
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        sujidades ou corpos estranhos.                         

 00065  MORTADELA 1 KG - Marca.: FRIATO                     QUILO               525.00            14,260         7.486,50

 00066  SELETA DE LEGUMES - Marca.: QUERO                   LATA                480.00             4,460         2.140,80

        Especificação : Seleta  de  legumes(com milho, ervilha,

        batata e cenoura)  em conserva, embalada em lata limpa,

        sem ferrugem ou  amassada.  Com  data  de  fabricação e

        validade no rótulo.                                    

 00070  ABACAXI EM CALDAS - Marca.: CEPERA                  UNIDADE             275.00            17,980         4.944,50

        Especificação : Fruta   abacaxi  em  calda  de  água  e

        áçucar, em fatias,  sem  caroço,  lata  com 400 gramas.

        Lata sem ferrugem  ou  amassada,  insenta de sujidades.

        Validade mínima de   20  meses  a  contar  da  data  de

        entrega.                                               

 00071  CHARQUE - Marca.: FAVORITO                          QUILO               425.00            32,960        14.008,00

        Especificação : Charque  bovino,  tipo  carne  seca, em

        temperatura ambiente, de  boa qualidade. Aspecto, cor e

        odor próprio.                                          

 00078  BALAS SABORES DIVERSOS - Marca.: WEET               PACOTE              775.00            10,960         8.494,00

        Balas sabores diversos  (morango, uva, banana, laranja,

        cereja..)                                              

 00079  FERMENTO PARA BOLO (EMBALAGEM COM 100GR) - Marca.:  UNIDADE             255.00             3,460           882,30

        ROYAL                                            

        Especificação : fermento  em  pó  para bolo de primeira

        qualidade com registro   do   ministerio  da  saude  ou

        agricultura, acondicionados em embalagens de 100gr.    

 00083  MOLHO DE TOMATE - Marca.: REGIONAL                  UNIDADE             525.00             2,990         1.569,75

        Especificação : Molho   de   tomate   pronto   de   boa

        qualidade, tradicional, acondicionados   em   embalagem

        plástica lacrada, tipo sachê de 340 gramas.            

 00085  CHA SABORES DIVERSOS - Marca.: LEAO                 UNIDADE             255.00             4,240         1.081,20

        Especificação : Chá    sabores    variados   (camomila,

        erva-doce, boldo, capim    santo,    etc)   em   sachÊs

        envelopados individualmente de aproximadamente 2 gramas

        cada. Caixa contendo 10 sachÊs.                        

 00086  MELANCIA - Marca.: REGIONAL                         QUILO               375.00            16,540         6.202,50

        Especificação : com  aspecto,  cor  e  cheiro  e  sabor

        próprio, com polpa  firme  e  intacta,  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.                                        

 00087  POLPA DE FRUTA - Marca.: DAFRUTA                    QUILO               550.00             9,470         5.208,50

 00088  OLEO DE SOJA COM 20 LATAS DE 900 ML - Marca.: CONC  CAIXA               265.00           169,990        45.047,35

        ORDIA                                             

        Especificação : molho  shoyo  preparado  com  agua, sal

        refinado, soja, milho,   açucar,  corante,  caramelo  e

        conservador sorbato de  potassio.  embalagem com 150ml,

        validade minima de 12 meses apos a data de entrega.    

 00090  ADOCANTE DIETETITO LIQUIDO - Marca.: ZERO CALL      UNIDADE             235.00             4,480         1.052,80

        Especificação : água,  sorbitol,edulcorantes: ciclamato

        de sódio e   sacarina  sódica  e  conservadores:  ácido

        benzóico e metilparabeno.  não contém glúten. embalagem

        contendo 100ml.                                        

 00091  AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G - Marca.: YOKI           PACOTE              170.00             4,980           846,60

        Especificação: produtos resultantes  de moagem de grãos

        de aveia apos   limpeza   e   classificação.  embalagem

        contendo 200g.                                         

 00101  BALAS DE LEITE EM CUBO - Marca.: EMBARE             PACOTE              745.00            17,990        13.402,55

        Especificação : Bala  sabor  leite,  formato  em cubos,

        acndicionados em embalagem  plástica contendo um quilo,

        devidamentes lacrados, insentos  de  sulidades e outros

        materiais estranhos. Data   de  fabricação  e  validade

        impresso na embalagem.                                 

 00102  BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - Marca.: RANCHEI  CAIXA               360.00            53,490        19.256,40

        RO                                                

TRAVESSA DOM EURICO, 1035, CENTRO, MEDICILÂNDIA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

Prefeitura Municipal de Medicilândia

        Especificação : Biscoito   salgado  tipo  água  e  sal,

        formato quadrado, acondicionado  em  embalagem plástica

        de no mínimo   400gr.   Caixa   contendo   12   pacotes

        devidamente lacrados e rotulados.                      

 00105  PIRULITO SORTIDO - Marca.: EMBARE                   PACOTE              510.00            13,990         7.134,90

        Especificação : Pirulito, recheado com chiclete de tuti

        fruti, embalado individualmente  em  embalagem original

        do fabricante. Acondicionados  em  pacotes  de plástico

        contendo 50 unidades.                                  

 00107  FEIJÃO BRANCO - Marca.: KICALDO                     UNIDADE             320.00             9,490         3.036,80

        Especificação : Feijão  tipo  1,  classe branco, de boa

        qualidade, embalados em       embalagens      plásticas

        transparentes, vedadas, livre  de  mofos,  sujidades ou

        qualquer outro material  estranho.  Prazo  de  validade

        mínimo de cinco  meses  a  contar  da  data de entrega.

        Pacote contendo um quilo.                              

                                                                                           VALOR TOTAL R$      323.030,65
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