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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS :<6',

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS H*: 011/2021

Aos 25 dias do mès de Maio de 2021, na sede da Comissão Permanence de Licitação da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, Estado da Pataiba, localizada na Rua Virginio Veloso

Borges, S/N - Loteamento Jardim Miritânia, Centro, Santa Rita,PB - CEP 58300-27, nos termos
da Lei Federal n° 10.520, de 10 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal n°
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Federal n° 3.555, de 08 de Agosto de 2000; Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de
2013; Lei Complementar 147/2014; Decreto Federal n 8.538 de 06 de outubro de 2015; Decreto
Municipal n® 038/2017; Decreto n® 9.488 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal n° 10.024
de 20 de setembro de 2019, Complementar n° 22/2019 de 25 de setembro de 2019, e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme
a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n° 004/2021 que objetiva o
registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQGISIÇ&O CE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS B NÃO PERECÍVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA HDNICIPAL DE
EDOCAÇÃO DE SANTA RITA, PB, resolve registrar o preço nos seguintes termos:

órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA RITA - CNPJ n" 09.159.666/0001-61.

I^CEDOR: MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ: 32.6S3.386/0001-27
TELEFONE: (81)99592-7285

E-MAIL: DISTRIBOIDORA.MACaoOTLÕOÊTcOM"^ "
ITÕi^ ESPECIFÍCAÇÀO '

" ACHOCOLATADO " EM^ PÓ DIET:
INGREDIENTES: Haltodextrina, Cacau em
pó Lecitinado, Vitaminas; niacina, E,'
Ácido Pantotênico, C, B2, B6, BI, A,
ácido fólico, D, B12 e Minerais;!

^ Ferro, zinco e selãnio: aroma:
idéncico ao natural de baunilha;

Edulcorante

xilitol.: Antiumectante: Dióxido de

Silicio,Alérgicos : CONTÉM DERIVADOS
DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM
Fenilalanina, SEM GLÚTEN. I
ADOÇANTE CULINÁRIO: adoçante'
dietético em pó, com xilltol. Prazo
de validade não inferior a 12 (doze)

^ meses, suas condições devem estar de
acordo com a Resolução RDC 271/05 DA
ANVISA. O produto deverá ter registro'
mo Ministério da Agricultura ei
Ministério da Saúde. ^

AVEIA MB FLOCOS FINOS: farinha de'

aveia integral, isenta de sujidades,

parasitas e larvas, admitindo umidade
8 máxima de 15% por peso, acondieionado
em sacos plástico apropriados
fechados, reembalado em caixa de

papel vedada de 200g.

A2EITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM: AZEITE

DE OLIVA TIPO EXTRA VIRGEM COM ACIOEZ;
MÁXIMA DE 0,5% (EM ácido oleico)-|

g para temperar alimentos, embalados em
garrafas de vidro âmbar, conteúdo de
500 ml, PRAZO DE VALIDADE de 2 anos a

PARTIR DA DATA DE ENTREGA pelo
fornecedor.

FERMENTO EM PÓ; fermento em pó
guifflico, embalagem plástica com tança
de rosca de 250 granas, composto dej
amido de milho, fosfato monocálcico,'
biearbenato de sódio e cabornato de

cálcio. Produto deverá atender as;
espaeificações da Resolução CNNPA n°|
38 de 1977. Deve ferver ao contato

com água. Não deve conter glúten.
Validade de no mínimo 6 meses a partir

24 F

MARCA ONID, OUANT.i P.UHIT. P.TOTAL

ITALAC
EMBALAGEM

210g
20 RS8,00 R$160,00

KARATÃ
EMBALAGEM

400g
20 R$12,00

DÓLAR
EMBALAGEM

200g

R$240,00

25000 R$2,48 ^62.000,00

GALO
GARRAFAS

500HL

EBHIPAN
EMBALAGEM

I  250g

R$28,00 R$420,00

R$9,00 R$1.350,00
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de entrega do produto.

TOTÃlSS64.170,00

(VENCEDOR: E BERNARDO DE S0Ü2A & CIA LTDA

CNPJ:'3d.4Õ6.114/0001-05
TELEFONE: " 2143-1639

fe-MÃdL: MRÊCOiaRCIALSERVlÇÓSgGi^ILrcOM"
especificação'

EH Pô:

ITEM

ACHOCOLATADO EM Pô: de preparo
MASCA

LACTEA

instantâneo, aromatizado.

artificialmente, contendo açúcar,
|Cacau, maltodextrina (extrato de
malte), estabilizantes,
jaromatizantes e emulsif icante.
lecitina de soja. Enriquecido com 7
vitaminas. Deve conter 30% de cacau.

2 Deve conter o registro no MS, data
de fabricação com prazo de validade
e  número de lote aparentes,
constando no rótulo declaração ou

certificado do tipo do produto. Na
entrega, somente será aceito oj
'produto que tenha data de validade'
de, no minimo, 12 meses e data de

_ fabricação nSo superior a 30 dias■
■BISCOITO DOCE "" SABOR LEITE:sem
recheio, contendo basicamente.
'farinha de trigo, enriquecida de;
Iferro e ácido fôlico, gordura
jvegetal, 0% de gordura trans,
^çúcar, amido de milho. Deve
apresentar sabor característico e

11 agradável. ÍEmbalagem primária, comÍFORTALEZA
dupla proteção: [pacotes com peso!
liquido de 400g, idevidaroente'
identificado conforme determina a
legislação. Data de fabricação! !e:
validade. Prazo mínimo de validade^
de 6| meses e data de fabricação não.
superior a 130 dias. '
CANELA EM PÓ: embalagem plástica;
(pote) resistente com registro de:

VIA I

15 VIVA

UMID. QUANT.

embalagem
400g

embalagem!
400g

■data de fabricação e prazo de
Validade de, no minimo, 12 meses.

P(5':"ÇOLORÍFICO EM PÔ: fino homogêneo

PACOTES
50g

17' materiais;

espécie,
plástico'

vedado e
caixa de.

PANELAÇO

iobtido de frutos maduros de urucum,
llimpos, dessecados e moidos, com
laspecto, cor, cheiro e sabor;

I próprio, isento de
estranhos e a sua
aeondicionado em saco
atóxico, hermeticamente
resistente, embalado em
papelão reforçado. '
YlOcXÕ^E MÍLHÓ (CÜSCUZ) i "fIÕcos dêj
milho Prè-cozido, tipo flocâo,!
amarelo, com; aspecto, cor, cheirO|je sabor próprios com ausência de!
umidade, fermentação, ranço, isento;
|de sujidades, parasitas e larvas..
^Rendimento minimo após o cozimento!
;de 2,5 vezes a mais do peso antesj
da cocçâo.; Embalagem de SOOg.l
'sacos plásticos; atóxicos, tampos|

26 não violados, resistentes que! BOMILHO
garantam a integridade do produto:
'até' o momento do consumo,,
aeondicionado em fardos lacrados. A^
embalagem deverá conter:!
externamente os dados de.

identificação e: procedência,
informação nutricicnal, n' do:;
lote, data de validade, quantidade!
do; produto. O produto deverá!
apresentar validade mínima de 05Í

EMBALAGEM
lOOg

17000

17000

300

21000

!embalagei.í
I  500g 40000

P.UNIT.

R$1,89

RS2,2Í

RS3,73

R$0,33

R$0,78

P.TOTAL

RS32.130,00

R«37.S70,OQ

R$1.119,00

R$6.930,00

R$31.200,00
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[(cinco) meses a partir da data de;
.entrega na unidade requisitante e'
(data de empacotamento de até 30 dias
.a partir da data de entrega na
'unidade requisitante.

^CARRAO de arroz tipo ARGOLINHA:]
pacarrào de arroz, sem ovos, tipoj
'argolinha, o produto deve estar de!
acordo com a NTA 02 e 83 (Decreto!

12.846/78) e Portaria N° 29 de 13 de'

janeiro de 1998, ANVISA.!
^Ingredientes: farinha de arroz, sení
ovos, sem colesterol e sem glúten,

31 .características: cor, odor, sabor ei URBANO
Itextura característica. Embalagem!
primária saco plástico,!
'hermeticamente selado, ou caixa,
tipo box atóxica, resistente,
írotulado de acordo Com a legislação
vigente, pesando SQOg Na data da|
entrega o produto deve dispor de, no,
mínimo,6 meses de validade. I

EMBALAGEN

500g

MACARRAO de arroz TIPOi
:PARAFlJSO:mac8crâo de arroz, sem'
ovos, tipo parafuso, o produto deve;
estar de acordo com NTA 02 E 83 (j
.DECRETO 12.346/78) e Portaria H° 29j
!de 13 de janeiro de 1998, ANVISA,;
ilngredientes:farinha de arroz, sem'
jOvos, sem colesterol e sem GLÚTEN,i

34|caracteristícâs: cot , odor, sabori URBANO
'e textura, característica.|
Embalagem primária saco plástico,j
hermeticamente selado, ou caixa;
tipo box, atóxica, resistente,

rotulado de acordo com a legislação'
^vigente, pesando SOOg. Na data da
entrega do produto deve dispor de,i
;no minimo9, 6 meses de validade. !

EMBALAGEPÍ
SOOg

37

MILHO PARA PlPOCArPREMIUM: milho;
para pipoca tipo 1 preraium, grâos|
'selecionados , matéria prima sâs,
limpas, isenta de matérias terrosas
parasites, detritos animais ou

ivegetais Com, no máximo, 15 %de
umidade.

DONA DÊ
EMBALAGEM

SOOg

FLOCOS COMPOSTO DE TRÊS CEREAIS:

CEREAIS (84% FARINHA DE TRIGO'
■ENRIQUECIDA CCW FERRO E ÃCIDO;
FÓLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,!
iFARINHA DE CEVADA, FARINHA De!
AVEIA), AÇÚCAR, SAL, FEREOi

381(rUMARATO FERROSO), VITAMINA B2' NESTLE
[(RIBOFLAVINA), VITAMINA BI (TIAMINA
MONONITRATO), VITAMINA B6
l(CLORIDRATO DE PIRIDOXINA),
'eSTABILIZANTE FOSFATO DIPOTÁSSICO,
^TIUMECTANTE CARBONATO DE CÁLCIO E
ÁNTIOXIDANTES ÁCIDO ASCÓI^ICO^
ÓLEO DE SOJA: Alimentício.'
Embalagem de 900 mL. Produto:
refinado e de acordo Com os padróes'
Ilegais. Deverá conter Vitamina E, ej
ser acondicionado embalagens
metálicas de 900 mL. Validade minimaj
'de 4 meses, e fabricação de até 30
ldi^s_ da entrega.
1fRAK(30, COXA/SOBRECOXA: Carne" de
frango tipo coxa e sobrecoxa
congelada, sem adição de sal e
temperos. Aspecto próprio, não

45 amoleoida e nem pegajosa, cor BOHASA
jjrópria sem manchas esverdeadas ,
cheiro e sabor próprio, com ausência
|de sujidades, parasitos e larvas.-
toem De 15 a 20 kg com registro de

391' SOYA

'  SACHÊ
210g

EMBALAGEM
90Oml

kg

20 RS4,41

30

1000

R$4,41

R$1,01

1500 ' RS6,45

11000

54000

R$4,91

R$5,08

RS88,20

RS132,30

RSl.010,00

RS9.675,00

R$54.010,00

RS274.320,00

%

ihl
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speçâo animal (S.I.F.) Serviço de
Inspeção Federal, registro da data

de validade temperatura de
,estocageffl. A carne deverá ser

entregue na embalagem original do;
,fabricante, a qual deverá ser;
plástica, atóxica, transparente,!
resistente. Não serão aceitas^

carnes cora odor, cor e sabori

draprdprios ao produto e/ou aspectol
eraolecido, descongelado, pegajoso, |
jesverdeado e pardacento. A
;guantidade de água resultante do
descongelamento nSo poderá
ultrapassar o valor limite de 6% do
peso do produto conforme Portaria n'
210, de de 10 de novembro de 199B-

Ministério da Agricultura Pecuária:
e Abastecimento (Mapa) . O produto!
deverá ser manipulado era condições!
de higiene e temperatura rígidas, em!
jestabelecimentos destinados a eatel
fira devidamente registrado em òrgáo!
oficial. O produto deverá ser]
!transportado era veículos!
refrigerados, utilizados unicamente!
para este fim, constituído dei

material liso, resistentel
impermeável e atóxico; corti
estrados; e mantidos em condições:
higiênicas satisfatórias. Os
funcionários envolvidos nas

entregas dos produtos devem estar,
uniformizados, Com calçados
[fechados, roantendo-os era bom estado!
:e limpos.*OBS: o peso da embalagem!
deve estar impresso na embalagem que!

nsj
asi

contém o frango e não somente
caixa de papelão que acomoda
embalagens d^ produw^
MOCOTÓ BOVINO: carne bovina in
natura tipo pé de boi (mocotó),
serrado, congelado, embalado a

vácuo, deve apresentar-se Com
aspecto próprio, não amolecido e nem!

pegajoso, cor, cheiro e sabor'
próprios, sem manchas esverdeadas,
jlivres de parasitas, sujldades e
qualquer substancia contaminante
que possa alterá- Io ou encobrir

;qualquer alteração de acordo com a
Vigilância Sanitária e Ministério

...da Agricultura Pecuária
Abastecimento (MAPA), deve conter
ha embalagem o S.I.F. , nome e
composição do produto
, (identificação no corte), lote,
'data de fabricação e validade,

'número de registro no orgâo oficial,]
[CGC, endereço de fabricante e|
distribuidor. Condições dei
armazenamento e quantidade (peso)!
Sua apresentação deve ser em pacote!
congelado, pacote com no mínimo, 5|
:kg e, no máximo, 10 kg, erabalageih
Ijnteg ra. [

kg 24000 RS7,96 R$191.040,00

TOTALl RS639.224,50

VENCEDOR; JOSE PHILLVPE DOS SANTOS BRITO

DNPj": '30.250791370001-27
TELEFONE: (83)99644-1380

E-MAIL: FHILLypEBRITO0GMAIL.COM

JTB4| ESPECIFICAÇÃO MARCA

AÇÚCAR TRITURADO: Contendo]
3 isacarose, peneirado, originário do
Isuco da cana, livre de fermentação.

SAFRA

Ide ourc/

UNID

embalag:

Ikg
GEfí ,

'D

2

ANT.

9000

P.UNIT.

RS2,20

P.TOTAL

R$63.800,00
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isento de matérias terrosas,
[parasitas e detritos animais e
iVegetais, contendo aproximadamente
199,2% de glicidios, rotulada de
acordo com a legislação vigente.
|EmbalagetTi primária transparente,
lincolor, termos soldado, peso
|liquido de Ikg.validader mínima de 6
jneses e fabricação de até 30 dias de
Jen^rega.
jARROZsatroz grão longo, tipo 1
.embalagem com lkg,com dados e
lidentificaçâo do produto, marca do
Ifabricante, prazo de validade de atéDE OURO]
,01 ano de acordo com as normas ej

vigor da ANVISA.

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA::

■farinha de raadioca torrada, seca,,
fina, tipo 01, branca e amarela,]
isenta de sujidade, parasites e
larvas, com aspecto, odor, sabor

1

SAFRA ÍEHBALAGEM
Ug

20
próprios, acondicionado era pacote de
01 KG, que deverá conter externamente
os dados de identificação,
procedência, informações
nutricionais, número de lote, peso
liquido, embalagem secundária
plástica resistente.

SAFRA
DE OURO

30

PACOTE DE
Ikg

MACARRAO tipo ARGOlinhA: massa coro
jovos, vitaminado, composto de;
matéria-prima de primeira qualidade,j
[sis e limpas, isentas de terroso,! ADRIA
parasitas. Embalado em pacotes com)
!500g Validade mínima de 6 meses, e]
ifabricaçac de até 30 dias da entrega.; ■_
.MACARRAO tipo PARAFUSO: massa Coní '
ovos, composto de matéria-prima de |
primeira qualidade, sâs e limpas,: L

'té\

EM

RENATA
:h

BALAGEM
500g

goooo

8000

RS3,49

R52,62

33 isentas de material terroso,
parasitas. Embalado em pacotes com
1500 g.Validade minima de 6 meses, e
jfabricaçSo de até 30 dias da entrega.
^íARGARINA: margarina vegetal sem
jgorduras trans e sem sal, com óleo
hidrogenado, 651 de lipidios.
Oriunda de óleo vegetai comestível,
contendo vitaminas, açúcar dentro
[dos padrões legais. Produzido ei
embalado dentro das normas quei
determina a legislação. Cremosa,
embalada em potes. Na embalagem

35 original, devidamente identificada,
com rótulo contendo todas as
informações do produto de acordo comi
a legislação vigente.; Apresentação,
aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares e deverão estar isentos de
•ranço e de bolores. Prazo de validade
e peso liquido na embalagem, validade
mínima de 06 meses e data de
;fabricaçâo não superior a 30 dias. I
íilLHO PARA MUNGUZÃ AMARELO: obtidõ de
grãos de sabor próprio com ausência
;de umidade, atóxica, resistente,

36 isenta de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem plástica flexível,
atóxico, resistente, contendo
Ivalidade minima de 6 meses.

i
balagem
SOOg

I
j

PURO Iembalagen
SABOR 1 kg

4000

4000

REI DE
OURO

PACOTE
SOOg

40

SAL IODADO: Refinado iodado,
beneficiado e isento de sais de
jcáicio e magnésio, impucezasi
crgânicas, areias e fragmentos de;
|conchas. Produzido e embalado
Conformidade Com a legislação
•vigente. Embalagem primária: pacotes
[Com l_kg. O produto a_ser entregue

VENEZA
EMBALAGEM

Ikg

3600

14000

3000

RS3,17

R$2,35

RS5,00

RS1,07

RS0,31

:vi

R5209.400,00

R$20.960,00

RS12.680,00

R$9.400,00

R$18.000,00

R$14.980,00

RS930,00

i
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'podetà ter validade mínima de 6;
les a vencer. I

.EKPCRO SECO: extraído de sementes de.

■corainho de primeira qualidade, puro,i
Cora aspecto, cor, cheiro, sabor
'característicos, sem misturas,
isentos de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem de lOOg, em sacos
plásticos transparentes e atõxicos,
limpos não violados, resistentes que
igarantam a integridade do produto em ^MBAIAGEM

41|até o momento do Consumo.
lAcondicionados A embalagem deverá
Iconter identificação fardos
lacrados, externamente os dados de
procedência, informação nutriclonal,
número do lote, data de validade,|
quantidade do produto, o produto,
deverá apresentar validade tninima de
CS (cinco) meses a partir da data de
;entrega_na unidade requisitante, _

VINAGRE: Produzido da fermentação
Ido vinho branco ou tinto. Produto
translúcido e de cot, sabor e odor'
característico. Embalagem primária:

42 Frascos plásticos de aproximadamenteSANMAUA
500 ml, devidamente rotulados, de
acordo com a legislação vigente.
Validade mínima de 6 meses, e
'fabricaç^ de ate 30 dias da entrega.

Carne Bovina:Carne bovina de
segunda magra (ACEM, PALETA ou

FRALDINHA), SEM Osso, máximo de Si
de gordura, máximo de 3% de

aponeuroses (nervos), sem
cartilagem, sem osso. Resfriada

I  apresentando odor e aspecto
caracteristioos. Cor variando de

vermelho cereja a vermelho escuro,
acondicionado em sacos de

polietlleno de baixa densidade,
atõxico, lacrado, resistente ao
transporte e armazenamento, sem

sinais de rachadura na superfície,
sem furos e sem acúmulos, contendo

na peso liquido )4AXIM0 de 2 )tg
(dois quilos) por embalagem. A

embalagem, deverá Conter rotulagem
especificando o peso, identificação

completa do produto; data de
I  envasamento, prazo de validade
I  dentro do limite de 10% do prazo
I  total, prazo máximo de Consumo; MASTEB

temperatura de estocagem, BOI
armazenamento e conservação;

condiçdes de armazenamento, nome e
endereço do abatedouro Constando
obrigatoriamente o registro de

inspeção animal no (S.I.F.) Serviço:
de Inspeção Federal. A carne deverá

ser entregue na embalagem
original do fabricante, resfriada

0°C a S'C), sem sebo. Não serão
aceitas carnes com odor, cor e

sabor impróprios ao produto e /ou
aspecto amolecido, pegajoso,
esverdeado e pardacento, Cora

excesso de gordura, de cartilagem e
de nervo. O produto deverá ser

manipulado em condições de higiene
e temperatura rígidas, era

estabelecimentos destinados a esse
fim devidamente registrado em órgão

oficial. O produto deverá ser
I  transportado em veículos
(refrigerados, utilizados unicamente

43<

lOOg

FRASCOS
SOOml

15O0O

4000

kg 48000

RS0,35

RSO,94

RS18,70

RSS.2S0,00

R$3.760,00

RS897.600,00
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para este fim, constituído de

material liso, resistente
impermeável e atóxico; com

estrados; e mantidos era condições
higiênicas satisfatórias. Os

1  funcionários envolvidos nas
I entregas dos produtos devem estar
I  uniformizados, Coro calçados
[fechados, mantendo-os em bom estado|

i e limpos. OBS: O peso da embalagem ,
deve estar impresso na embalagem I
primária (embalagem que contém a
carne e nâo somente na caixa de

papelão que acomoda as embalagens
do produto) e embalagem secundária.
As embalagens devem ser LACRADAS e
devera SOMENTE OS CORTES descritos

neste termo de referência. O

produto deverá Conter rótulo com as

informações determinadas pela
legislação sanitária federal.

TOTAL

^3

R$1.256.Teo,00

VENCEDOR: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA

CNPJ: 21.391.42B/0001-82

TELEFONE: (63)98765-0903
£-MAIL^_CO^RCI AL.FgHOrMAIL.COM
'item ESPECIFICAÇÃO MARCA

BISCOITO SALGADO : TIPO CREAM CRACKER,

:crocante, contendo basicamente farinha[
ide trigo enriquecida cora ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, 01 de gordura)
trana, sal, Embalagem primária, comi
dupla proteção, pacotes conm peso'

j^jjliíjuldo de 400g, devidamentej
lidentificado conforme determina ai

^legislação. O produto, assim como a sua'
embalagem, deverá estar em

conformidade .com a legislação vigente
|Constando marca, data de fabricação e
■validade mínima de 6 meses e data de
[fabricação não superior a 30 dias.
ÍMACARRAO tipo ESPAGUETTi":" massa " Com
|ovos, vitarainado, composto de matéria-
prima de primeira qualidade, sãs e

32;limpas, isentas de material terroso,
■parasitas. Embalado em pacotes com
[SOOg. Validade minima de 6 meses, e|
ifabricação de até 30 dias da entrega. I

UNXD.

EMBALAGEM
4009

PILAR
EMBALAGEM

SOOg

'FÍGADO (BOVINO) í fresco, embalagem dej
até 02 Kg, identificada. Procedente dej
estabelecimento com Inspeção Sanitária:
Oficial (SIF ou SIE), embalagem'
Contendo i.nformações como data de.
[validade, temperatura de estocagem. O,
[transporte deverá ser em caminhão
jrefrigerado de acordo com as normas do
'Decreto n° 31455 de 20/06/82 e Portaria
|CVS 6/99 de 10/03/99 -Vigilância

44LSanitária, A carne deverá ser entregue
jna embalagem original do fabricante.
Não serão aceitas carnes com odor, cor
,e sabor impróprios ao produto e/ ou
'aspecto amolecido, pegajoso,
esverdeado e pardacento, com excesso
|de cartilagem e de nervo. 'OBS: O peso
da embalagem deve estar impresso na;
jembalagera que contém a carne e não
[somente na caixa de papelão que acomoda
ias embalagens do produto.

FRIBOI kg

(30ANT.

40000

33Õ0Ô

10500

P.UNIT.

R$2,39

R$1,66

P.TOTAL

R$93.600,00

R$54.780,OO

RSd,95 RS93.975,aO

TOTAL RS244.3S5,00

[VÊNCEDOR: HEALTK HOTRICÃÒ HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 27.657.07C/OOOl-94

ífÊLEFONE: (81)32 65-7029' *



^3
HEALTH.HOSPITALAR.LICITACAO@OUTLOOK.COM

ESPECIFICAÇÃO MARCA

CEREAL: PARA ALIMEMTAÇAO INFATIL: era Pô,i
destinado a Crianças a partir do sexto
raês de idade, sabor railho, zero sódio no

16produto em pó sem gorduras trans, NESTLE
enriquecido com 13 vitaminas e minerais,
recomendado para crianças a partir de 6
meses de idade.

;FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO ( 2°
'SEMESTRE) : fórmula infantil de segmento
•para lactentes a partir dos 6 meses de
idade,cora predominância ptotéica de
caseina, acrescida de óleos vegetais,
maltodextrina e enriquecida cora|
vitaminas, minerais ferro e outros

oiigoeleraentos contendo ôraega 3, ôraega
€, colina. Alimentação de Ictentes, era

:sequênciâ ao esquema alimentar iniciado
;nos primeiros 6 meses de vida. Latas de
ino máximo 1 )tg contendo a origem do
produto e data de vencimento superior do
produto e data de vencimento superior a
!16 meses, sem amassaraentos, vazamentos e
ferrugens.

NESTLE

UNID.

SACHÊ
230 g

LATA

com

800 g

QÜANT.

300

150

P.UNIT.

R$2,69

R52B,00

P.TOTAL

R$807,00

R$4.200,00

TOTALiR$5.007,Q0

VENCEDOR: CARLOS G A DANTAS

UNID. IQUANT.

CHPJ: 30.958.204/0001-09
TEJ^FONE: (88) 2143-5652 / 99949-6010_
g-MAÍL": c"0MERCIÀl"prÒGRESS02"Ó"ÍggGMAIL.COM '
ITEM ESPECIFICAÇÃO "' MARCA

iCREMOGEMA SABOR NATURAL: mingaul
lajenriquecido com vitaminas eMAISENAj^ '40000

minerais, sabor tradicional.
LEITE: leite integral em pó, tipo A
instantâneo. Embalagem resistente,

com solda reforçada e integra que.
contenha da t a de fabricação e de-
'validade. Produto coro, no minimo,[

28 data de fabricação não superior a 30.BETANIA""","„*^'"''222000
^dias e data e validade minima igual:
■ã 6 meses. A embalagem deverá conter
as informaçSes do produto e do
fabricante , conforme legislação
vigente.

200g

EMBALAGEM
200g

OVO (galinha, branco ou vermelho,
tipo extra): Manipulado em
condições higiênicas e provenientes
de animais sadios. Isentos de
'sujidades, trincos e quebraduras na
casca. De produção recente e
embalados em cartelas de 30
unidades, protegidos com filme de
PVC, devidamente destacado o nome
do produtor, de acordo cora
legislação vigente, data da
embalagem e validade, tipo grande,
assim como as condições de
armazenamento. Podendo ser
acondicionados em caixas de
papelão Coro tampa, ser
lacondicionados em Cacacteristieas
iniciobiològicas devera estar de
acordo com a LEGISLAÇÃO VIGENTE. O
produto deve ser embalado
;infomando obrigatoriamente cora
S.I.F. (Serviço Inspeção Federal).
iPrazo de validade de 15 dias apôs
ifabrlcâção.

SAO
JOSE

Bandeja
com 30

unidades.
16000

P.UNIT.

R$2,69

R$4,50

RS8,39

P.TOTAL

RS107.SOO,00

R$999.000,00

RS134.240,00

T0TAI4R$1.240.840,00

VENCEDOR: DISTRIBUIDORA BRAZHAC LTDA
CNPJ: 17.020.542/0001-29
TELEFONE: (83)3238-5407



;E-MAIL: RODSONJP8IG.COH.br

Ín'EM_ ESPECIFICA

Mi

ÇÃO MARCA

jFRANGO, PEITO: Carne de frango, tipo
jpeíto congelado sem adição de sal e
temperos. Aspecto próprio, nâo
íamolecida e nem pegajosa, cor própria
sem manchas esverdeada, cheiro e sabor

próprio, Cora ausência de sujidades,
■parasitos e larvas, embalagem de 15 a 20
kg com registro de inspeção animal no
SIF, registro de data de validade,
temperatura de estocagem. Não serão
aceito carne com odor, cor e sabor
limpróprios ao produto e/ou aspecto
lamolecido, descongelado, pegajoso,
esverdeado e pardacento. A quantidade de
água resultante do descongelaraento nâo
poderá ultrapassar o valor limite de 61
do peso do produto conforme Portaria n°
210, de 10 de novembro de 1998
Ministério da Agricultura Pecuária e

46 Abastecimento (Mapa) . o produto deverá FRIATO
ser manipulado em condições de higiene
é  temperatura rígidas, em
estabelecimentos destinados a este fira!
devidamente registrado era órgâoi
oficial. o produto deverá ser]
transportado em veículos refrigerados,!
.utilizados unicamente para este fim,!
iconstituido de material liso,'
iresistente impermeável e atóxico; Com'
'estrados e mantidos era condiçõesj
|higiênicas satisfatórias . Os
funcionários envolvidos nas entregas:
dos produtos devera estar uniformizados,!
Cora calçados fechados, mantendo-os eia
bom estado e limpos.'OBS: O peso da!
jembalagem deve estar impresso nai
embalagem que contém o produto e não;
somente na caixa de papelão que acomodai
,as embalagens do produto. j

UNID.

kg

QUANT.

12000

P.UNIT. P.TOTAL

,^>y

R$8,00 RS96.000,00

TOTALR$96.000,00

VENCEDOR: N_L_HONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI
:CNPJ: 22.566,069/0001-10 """ _
ÍTELEFONE; (81)99109-9138
■E-HAIL: NLHQNTEIROCOHERCIAteGMAIL.COK
ITEM, ESPECIFICAÇÃO

Peso

' MARCA

lALHO BRANCO: Peso médio: 40 g. Giaúdo'
iNacxonal ou importado. Classificação
sem defeito, suficientemente
desenvolvidos, com aspecto e sabor,
iCaracteristicos, uniformidade no
tamanho e na cor. Não serão permitidas
rachaduras, perfurações, Cortes e
Identes chochos ou brotados.

49]características gerais: deverá estar
'livre de enfermidades, insetos ou
parasitas, umidade, terra e de resíduos
;de fertilizantes. Quanto ás
Icaracterísticas microbiológicas, deverá
obedecer â LEGISLAÇÃO CABÍVEL
(Ministério da Agricultura Pecuária
obedecer á CABÍVEL e Abastecimento -
MAPA) ■ _
BANANA DÃ TERRA'ou""BANANA DE"cÕzÍNHAR:
Banana da Terra, in natura,
apresentando grau de maturação que

SOjpermita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, Com ausência
de sujidades, parasitas e larvas.

IN

NATURA

BERINJELA: Lísa Coro polpa intacta e
52 limpa. Compacta, firme, Cora coloração e

itaraanho uniformes típicos da variedade.

IN
NATURA

IN

NATURA

UNID. iQUANT.

KG

Kg

Kg

1400

2GÓÓ

300

P.UNIT.

RS15,00

RS2,9S

RS2,96

P.TOTAL

R$21.000,00

R$S.90Q,00

RS888,60

/



a>Jdtó
kV

rem brotos, sem rachaduras ou cortes na

casca não apresentando manchas,
machucaduras bolores ou outros defeitos

'que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de umidade externa
anormal de resíduos de fertilizantes.

De colheita recente, com

,acondicionafflento em caixas devidamente
hiqienizadas.
CEBOLA BEIANCA (NACIONAL) : Classificação
média, sem defeito, suficientemente^
desenvolvida, Com aspecto e saborj
típicos da variedade e uniformidade no^
tamanho e na cor. Não serão permitidoS|
perfurações e cortes. Características

-.:gerais: deverá estar livre de IN
enfermidades, de umidade externa NATÜRA
anormal, de resíduos de fertilizantes.

Quanto características microbiolõglcas,
Ideverá obedecer á LEGISLACAO VIGENTE.
Quanto às características
microscópicas, não apresentar e
sujidades deverá parasitas.

LARANJA: Laranja Mimo do Céu, de^
primeira qualidade, Com grau de
maturação tal que lhes permita suportar
transporte, manipulação e Conservação
adequada para consumo mediato e^
imediato, tamanho médio, apresentando,
cor, com polpa firme e intacta, taraanho|
;e coloração uniforme. Não apresentando;

machucaduras. bolores.manchas,

sujidade, ferrugem, mancha Oxidada ou'
jg outros defeitos que possam alterar sua' IN

aparência e qualidade. Livre de umidadeNATURA
externa anormal e de resíduos de

fertilizantes. De colheita recente, com

acondicionamento em caixas plásticas
devidamente higienizadas ou sacos
plásticos transparentes próprios para
alimentos. Com ausência de sujidades.
parasitos e larvas, de acordo com a

Resolução 12/70 da CNNPA. O produto que
não apresentar boas condições para uso
'será recusado no ato da entrega.

HAÇÂ (nacional, gala , fuji, extra)'
Produto procedente de planta sadia,
destinado ao Consumo ir natura",,
devendo se apresentar fresca e ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma.

Cor e sabor próprios da variedade,
apresentar grau de maturação tal que lhe'
permita suportar a manipulação, o'
transporte e a Conservação em condições;
jadequadas para o Consumo mediato e

SBlimediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem física,
Wecânica ou por insetos e doenças que^
;afetem suas características. Não conter,
isubstância terrosa , sujidades,
produtos químicos OU corpos estranhos
aderentes superfície da casca, estarem
isentos de umidade externa anormal,

aroma e sabor estranhos. Tamanho médio-

e  uniforme, categoria 2. PADRÕES
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. i
^PÊRA: produto de primeira qualidade,i
jtamanho e coloração uniformes, devendo'
íser bem desenvolvida e madura, Com polpa.

61ffirme e intacta, sem danos físicos e!
mecânicos oriundos do manuseio e:

itransporte, Com a casca uniforme, aeraii
maturada. !

IN

NATURA

IN

NATURA

kg

kg

I  jTOMATE: Fresco, tipo comum com grau de|
I  63maturaçâo tal que lhes permita suportar;,,,-,
k  I . • _ ^NAiUKA;  itranaporte grauao> com polpa firffie e|

kg

kg

kg

13000

16000

32000

20

27000

RS2,64

R$2,18

R$«,12

RS1Õ,11

RS1,98

R$34.320,00

R$34.880,00

R$131.840,00

RS202,20

R$S3.460,00

\



jintacta, coloração Cora e tamanho!
[uniformes típicos da variedade. Não'
apresentando manchas, machucaduras,!

bolores, sujidades, parasitas, larvas,|
ferruçem ou outros defeitos que possam:
'alterar sua aparência e qualidade,:
livre de umidade externa anormal e de

alterar sua e resíduos de

fertilizantes. Produto de colheita

recente cora acondicionaraento em caixas

plásticas devidamente higienizadas

%

.0.1

TOTALlR$282.490,20

VENCEDOR: SUZIT.WIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

CNpj: 39.862.Ó43/0001-11
TELEFONE: (81) 93732-71?

■E-MAIL: ARTLIMPCOMERCIALeHOTMAIL.COM

|ITEW ESPECIFICAÇÃO
BATATA INLGESA, LISA," "ÊXTRA: Taraanho
lunifotrae. Tubérculo de qualidade e sem
^defeitos suficientemente desenvolvidos,
iCora aspecto, aroma e sabor típicos da
ivatiedade, beneficiada e classificada
Com uniformidade no tamanho e cor, ser
ide colheita recente. Isentas de
jrachaduras, perfurações, cortes ou

Sljlesôes mecânicas ou provocadas por
pragas ou doenças. Deve estar livre de
■sujidades, terra e resíduos de
'fertilizantes aderentes à casca, nlo
podendo apresentar odores e sabores
'estranhos. Sua polpa deverá estar
[intacta e na cor característica. Quanto
'às características microbiológicas,
deve obedecer ã LEGISLAÇÃO VIGENTE.
BETERRABA: Lisa Com polpa intacta e
limpa. Compacta, firme, com coloração e
tamanho uniformes típicos da variedade.
Sem brotos, sem rachaduras ou cortes na

casca nâo apresentando manchas.

MARCA UNID. [QUANT, P.ONIT.

IN
NATURA

53
inachücaduras bolores ou outros defeitos IN
que possam alterar Sua aparência e;NATlIRA
iquâlidade. Livre de umidade externa;
anormal de e de resíduos de
fertilizantes. De colheita recente, com
acondicionaraento em caixas devidamente
'higienizadas. _
ÇHÍICHÜ", EXTRA: Legumes de elevada
qualidade, suficientemente
desenvolvidos. Deve apresentar aroma,
sabor, coloração e tamanho uniformes e
tipicos da variedade. Nâo são permitidos
nos legumes defeitos que alterem a sua
conformação e aparência. Os legumes
próprios para o Consumo devera ser
procedentes de vegetais genuínos,
lestarem livres de enfermidades , nâo

55[daniflcados por quaisquer lesão de
origem mecânica ou pot insetos, náol
estarem sujos de terra, não ConterenJ
corpos estranhos aderentes, isentos de
umidade externa anormal, odor e sabor
lestranhos. CARACTERÍSTICAS
MICROBIOLÓGICAS: Os legumes deverão
obedecer aos padróes estabelecidos
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS: Ausência
de sujidades, parasites e larvas.
LIMAO TAHITI: Tipo comum Com grau de
maturação tal que lhes permita suportar
jtransporte, manipulação e conservação

57 adequada para Consumo mediato e
[imediato, tamanho médio, apresentando
por, com polpa firme e intacta, tamanho
■e coloração uniforme, Não apresentando

kg

kg

IN

NATURA

IN

NATURA

kg

kg

8000

lÔOO

IlOOO

300

P.TOTAL

RS2,80 RS 22.400,00

RS3,15

RS1,80

RS3,00

R$3.150,00

R$19.800,00

R$900,00



chas, machucaúuras, bolores,

jidade, ferrugem ou outros defeitos,
possam alterar sua aparência e

^qualidade. Livre de umidade externa
anormal e de resíduos de fertilizantes.

■Produto de colheita recente, Com
acondicionamento em caixas plásticas
devidamente higienizadas.
HCLAO; produto de primeira qualidade,
jfresco, frutos com maturação adequada ao,
'consumo, Com aspecto, cor e cheiro e'
.sabor próprios, com polpa firme e'
'intacta, devendo ser bem desenvolvido, |

,  'isenta de enfermidades, parasitas e IN
ilarvas, material terroso e sujidades, NATURA
'sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte, de colheita de
;e recente, livre de resíduos de
jfertilizantes, devendo ser transportado
em caixas de plástico higienizadas.

60

62

IPEPINO: Firme, intacto, com coloração e;
tamanho uniformes típicos da variedade..
Isento de enfermidades físicas,
mecânicas oriundas do transporte. Nâoi
deve estar apresentando manchas, i
machucaduras, bolores, sujidades.
isento de lesOes físicas e mecânicas,
perfurações, cortes, ou outros defeitos:
que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de umidade externa
janormal e de resíduos de fertilizantes
]. Produto de colheita recente com
iacondicionamento em caixas plásticas
!devidamente higienizadas. PEPINO, de^
primeira, apresentando grau de;
maturação tal que permita suportar ai
manipulação, transporte e a Conservação:
em condições adequadas para o consumo.j
com ausência de sujidades e larvas, de'
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. I
REPOLHO VERDE: Fresco firme com,
coloração e tamanho uniformes típicos da
variedade. Isento de enfermidades
Iflsicas e mecânicas oriundas do
jtransporte. Não deve apresentar
manchas, machucaduras, bolores,
sujidades, firme e intacto, sem lesões
físicas e mecânica perfurações cortes,
ou outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade. Livre de
umidade externa anormal e de alterar sua
resíduos de fertilizantes. De colheita
recente com acondicionamento em caixas
devidamente higienizadas.

IN
NATURA

IN
NATÜRA

kg

kg

kg

4000

300

10800

R$2,00

R$2,99

RS3,20

TOTAL

R$e.000,00

RS097,OO

RS34.560,00

RS89.707,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da
data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados nâo obriga a Prefeitura Municipal de Santa Rita firmar
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados,
facultando-se a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a
recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico
n° 004/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de
Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, que também é
o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela



sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgSos ou entidades da administração pública, observadas as disposiçSes do Pregão
Eletrônico n° G04/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência
do órgão gerenciador e observando o Art. 22, parágrafo 3° e parágrafo 4', inciso II do
Decreto n° 9.488 de 31 de agosto de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n° 004/2021 e seus anexos, e a seguinte
proposta vencedora do referido certame:

- HAC COMERCIO DE ALIHBKTOS EIRELI

lteD{a): 1, 4, 8, 9, 24.
Valor: R$64.170,00

- E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA

Item(a): 2, 11, 15, 17, 26, 31, 34, 37, 38, 39, 45, 47.
Valor: R$ RS639.224,50

- JOSE FHILLIPE DOS SANTOS BRITO

Itera(s): 3 , 7, 20, 30, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43.
Valor: RSl.256.760,00

- COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LIDA

Item(s) : 12, 32, 44.

Valor: RS244.355,00

- HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI

Item(s): 16, 25.
Valor: RS5.007,00

- CARLOS G A DANTAS

Item(sl: 18, 28, 48.

Valor: RSl.240.840,00

- DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA

Item(s) : 46.

Valor: BS96.000,00

- N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI

Item(s): 49, 50, 52, 54, 56, 59, 61, 63.
Valor: RS282.490.20

- SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Item(s): 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62.
Valor: R$89.707,00

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da
Comarca de Santa Rita.

EDILEHE DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDOCAÇÁO

MARCELO MARQUES Assinado de forma digital por MARCELO
RnnBir:! ICC noc marques RODRIGUES DOSKÜDKKjUES DOS PRAZEfiES:198849S8491
PRAZERES:! 9884958491 Dados: 2021.05.25 09:30:24 -03'00'

HAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI



•Si

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE RE8ISTR0 DE PBEÇOS N°; 011/2021

Aos 25 dias do mès de Maio de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, Estado da Paraiba, localizada na Rua Virginio Veloso

Borges, S/N - Loteamento Jardim Miritinia, Centro, Santa Rica, PB - CEP 58300-27, nos termos
da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federai n°
8.666, de 21 de Junho de 1993," Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Federal n° 3.555, de 08 de Agosto de 2000; Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de
2013; Lei Complementar 147/2014; Decreto Federal n 8.530 de 06 de outubro de 2015; Decreto
Municipal n° 038/2017; Decreto n" 9.488 de 31 de agosto de 2019; Decreto Federal n* 10.024
de 20 de setembro de 2019, Complementar n" 22/2019 de 25 de setembro de 2019, e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme
a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n® 004/2021 tjue objetiva o
registro de preços para: RECISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE eÊHEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA HDNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE SANTA RITA, PB, resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Ôrgâo e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA RITA - CNPJ n® 09.159.666/0001-61.

VENCEDOR: MAC COMERCIO_pE_ ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 32.653Í38_6/00W-27 _
TELÉFÕNE; (81)99592-7285
E-MML: □I5TRIBUIDORA.MACeOUTLQOK.COM

ESPECIFICAÇÃOITEM I  MARCA
ACHOCOLATADO EM PÔ DIET:Í
INGREDIENTES: Maitodextrina, Cacau ent
p6 Lecitinado, Vitaminas: niaclna, E,
Ácido Pantotênico, C, B2, B6, BI, A,
[ácido fólico, O, B12 e Minerais:

j Ferro, zinco e selênio; aroma
idêntico ao natural de baunilha;
Edulcorante
xilitol.: Antiumeccante: Diõxido de
Silicio.Alérgicos : CONTÉM DERIVADOS
DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM
Fenilalanina, SEM GLÚTEN. I
ADOÇANTE CULINÁRIO: adoçante!
dietético em pó, com xilitol. Prazo
jde validade nâo inferior a 12 (doze

^ Wses, suas condições devera estar de
lacordo cora a Resolução RDC 271/05 DA
'aNVISA. o produto deverá ter registro
mo Ministério da Agricultura e
Ministério da Saúde.
AVEIA MÉ FLCk5ÕS~FÍNÓS: fa"rinhã~de
'aveia integral, isenta de suj idades,
parasitas e larvas, admitindo umidade

8 máxima de 15% por peso, acondicionado
lera sacos plástico apropriados
[fechados, reembalado em caixa de
lpapjl_vedacla de 200g.

ITALAC

MARATÁ

DULAR

'AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM: AZEITE
'de oliva tipo EXTRA VIRGEM COM ACIDEZ
MÁXIMA DE 0,5% (EM ácido oleico)-

g para temperar alimentos, embalados em
garrafas de vidro âmbar, conteúdo de
,500 ml, PRAZO DE VALIDADE de 2 anos a
PARTIR DA DATA DE ENTREGA pelo
fornecedor.
FERMENTO EM PÓ: fermento em põ
quimico, embalagem plástica com tampa
de rosca de 250 gramas, composto de
amido de milho, fosfato monooálcico,

2^ bicarbonato de sódio e cabornato de
cálcio. Produto deverá atender as
especificações da Resolução CNNPA n°
[38 de 1977. Deve ferver ao contato
cora água. Nâo deve conter glúten,

jya^idade de no minlmo 6 meses a partir

GALO

FERMIPAN

UNID. QUANT.

EMBALAGEM

210g

EMBALAGEM
400g

embalagem!
200g

GARRAFAS

500ML

EMBALAGEM
250g

20

20

25000

15

P.UNIT.

RÇ8,00

R$i2,00

RS2,4B

R$28,00

150 R$d,00

P.TOTAL

R$160,00

RS240,00

R$62.000,00

RS420,00

R$1.350,00

o5
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>a data ds entrega do produto.

TOTAl RS64.170,00

VENCEDOR; E BERNARDO DE SOUZA t CIA LTDA

CNPJ: 30.406.114/0001-05

TELEFONE; (68)2143-1639

Ê-MAIL; HRECOMERCZALSERVIÇÒseGMAIL.COH
item" especificação r
í  ' ACHÕCOLATÀDO EM p''ó: de preparo!

instantâneo, aromatizado

1  artificialmente, contendo açúcar,
cacau, maltodextrina (extrato de

kalte), estabilizantes,
aroraatizantes e eraulsificante

lecitina de soja. Enriquecido com 7
vitaminas. Deve conter 30% de cacau.

Deve conter o registro no MS, data

de fabricação com prazo de validade
le número de lote aparentes,
constando no rótulo declaração ou
certificado do tipo do produto. Na
entrega, somente será aceito o
produto que tenha data de validade

de, no mínimo, 12 meses e data de!
fabricação nSo superior a 30 dias.

BISCOITO doce" sabor"" LEITE: sem'
recheio, contendo basicamente:

farinha de trigo, enriquecida de;
ferro e ácido fòlico, gordura:
vegetal, 0% de gordura trans,;
,açúcar, amido de milho. Deve
apresentar sabor característico e

MARCA UNID. "QUANT.

VIA

LACTEA

EHBALAGE)^
400g

ll:agradável. lEmbalagem primária, comFORTALEZA
;dupla proteção: [pacotes com peso!
;iiquido de 400g, idevidamente'
(identificado conforme determina a!

legislação. Data de fabricação! !e:
validade. Prazo mínimo de validade!

de 61 meses e data de fabricação não'
superior a t30 dias. _ I
CANELA EM PÓ: embalagem plástica'
(pote) resistente com registro de

^^ VIVA

17

idata de fabricação e prazo de,
Ivalidade de, no mínimo, 12 meses,

|COLORÍFICO EM PÓ: fino homogêneo'
■obtido de frutos maduros de urucura,
limpos, dessecados e moidos, ccm!
'aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, isento de materiais,
estranhos e a sua espécie,!
acondicionado em saco plástico}
atóxico, hermeticamente vedado e
resistente, embalado em caixa de
papelão reforçado.
!FLÒ"c"AÓ' 'de 'hILHÕ (CUSCÜ2"rmocos"dé
•milho Pré-cozido, tipo flocâo,,
amarelo, com; aspecto, cor, cheiro;
e sabor próprios com ausência de'
umidade, fermentação, ranço, isento;
de sujldades, parasitas e larvas.
'Rendimento minimo após o cozimento^
de 2,5 vezes a mais do peso antes;
da cocçâo.; Embalagem de SOOg,
:sacos plásticos; atóxicos, tampos

26:não violados, resistentes que
Igarantam a integridade do produto
]até' o momento do consumo
;acondicionado em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter;;
externamente os dados dei
identificação e: procedência,!
informação nutricional, n* do:
lote, data de validade, quantidade
do; produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 05

17000

P.ÜNIT. P.TOTAL

R$1,89 I R$32.130,00

EMBALAGEM,
400g

PACOTES
50g

PAHELAÇO
EMBALAGEM

lOOg

17000

300

2100Q

BOMILHO
EMBALAGEW

500g 40000

RS2,2i

R$3,73

R$0,33

R$0,70

ll$37.570,00

R$1.119,00

R$6.930,00

R$31.200,00
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Mil

I (cinco) meses a pactir da data de|
'entrega na unidade requisitante e'
data de empacotamento de atè 30 dias>
;a partir da data de entrega na:
junidadece^isitance. ■

mCARRAO DE ARROZ TIPO ARGOLINHA:!

imacarrâo de arroz, sem ovos, tipo;
jargolinha, o produto deve estar de
•lacordo com a NTA 02 e 83 (Decreto
;12.846/73) e Portaria N' 29 de 13 de

janeiro de 1998, ANVISA.
Ingredientes: farinha de arroz, sem

:ovos/ sem colesterol e sem glúten,!
31 características: cor, odor, sabor e' URBANO

textura característica. Embalagem
primária saco plástico,
hermeticaraente selado, ou caixa

tipo box atóxicB, resistente,

rotulado de acordo Com a legislação]
jvigente, pesando 500g Na data da
lentrega o produto deve dispor de, no
minirao,6 meses de validade.

iMACÃRtóO DE ARROZ TIPO
jPARAFUSO:macarrâo de arroz, sem
jovos, tipo parafuso, o produto deve
[estar de acordo cora NTA 02 E 83 (
■DECRETO 12.846/78) e Portaria N° 29i
;de 13 de janeiro de 1998, ANVISA,!
'ingredientes:farinha de arroz, sem!
jovos, sem colesterol e sem GLÚTEN,

34 Icaracteristicas: cor , odor, sabor; URBANO
je textura, característica.
jEmbaiagera primária saco plástico,;
hermeticamente selado, ou caixa'
'tipo box, atóxica, resistente,'
jrotulado de acordo com a legislação:
iVigente, pesando 500g. Na data da!
'entrega do produto deve dispor de,
no ra inirao9, 6 meses de validade. i

EMBALAGER

500g

EMBALAGEM
500g

DONA DÊ

MILHO PARA PIPOCA:PREHIUH: milho
'para pipoca tipo 1 premium, grãos
jselecionados , matéria prima sãs,

37:lirapas, isenta de matérias terrosas
:parasitos, detritos animais ou
vegetais Cora, no máximo, 15 ide
umidade.

;FLOCÓS COMPOSTO DE TRÊS CEREÃlSl|~
CEREAIS (84i FARINHA DE TRIGO]
[ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO
'FíjLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,,
iFARIKHA DE CEVADA, FARINHA DE|
jAVElA), AÇÚCAR, SAL, FERRO

38|(FUMARATO FERROSO), VITAMINA B2Í NESTLE
l(RIBOFLAVINA), VITAMINA BI (TIAMINa[
MONONITRATO), VITAMINA B6
kCLORIDRATC DE PIRIDOXINA),
ESTABILIZANTE FOSFATO DIPOTASSICO,
ANTIUMECTANTE CARBONATO DE CALCIO E

JANTIOXIDANTES ÁCIDO ASCÚRBICO.
,ÔlYo de SÒJA: Alimentício.
Embalagem de 900 mL. Produto
refinado e de acordo Com os padrões

jg,legais. Deverá conter Vitamina E, e
ser acondicionado embalagens
'metálicas de 900 mL. Validade minima
de 4 meses, e fabricação de até 30;
dias da entrega. '
"[frango, COXA/SOBRECOXA: Carn'ê dê;
ifrango tipo coxa e sobrecoxa;
congelada, sem adição de sal e|
temperos. Aspecto próprio, não]

45]amolecida e nem pegajosa, cot! bONASA
■própria sem manchas esverdeadas ,|
cheiro e sabor próprio, cora ausência'
de sujidades, parasites e larvas.-'
■bem 1^ a 20 _kg com registro de|

SOYA

EMBALAGEM
500g

SACHÊ
210g

[EMBALAGEM
900ml

kg

20

30

1000

1500

11000

54000

RS4,41 {($88,20

R$4,41 R$132,30

RS1,01

R$6,45

RS4,91

R$1.010,00

R$9.675,00

R$54.010,00

R$S,08 R$274.320,00
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peçâo animal (S.I.F.) Serviço dei
speçâo Federal, registro da datai

validade temperatura de;
estocagem. A carne deverá ser^
.entregue na embalagem original do]
ifabricante, a qual deverá ser;
plástica, atóxica, transparente,
resistente. NSo serão aceitas:

.carnes com odor, cor e sabor

impróprios ao produto e/ou aspecto!
amolecido, descongelado, pegajoso,
esverdeado e pardacento. A'
quantidade de água resultante do'
descongelamento não poderál
ultrapassar o valor limite de 6% do!
peso do produto conforme Portaria n°i
.210, de de 10 de novembro de 1998.

Ministério da Agricultura Pecuária!
é Abastecimento [Mapa). O produto
deverá ser manipulado em condições
!de higiene e temperatura rigidas, em
'estabelecimentos destinados a este
ifim devidamente registrado era órgâoi
oficiai. O produto deverá seri
'transportado em veículos!
refrigerados, utilizados unicamente;
para este fim, constituído dei
material liso, resistente,

impermeável e atóxico; com'
estrados; e mantidos em condições,

higiênicas satisfatórias. Os!
funcionários envolvidos nas;
:entregas dos produtos devem estar
uniformizados, Com calçados
fechados, mantendo-os em bom estado

e  limpos.'0B5: o peso da embalagem
deve estar impresso na embalagem que'
.contém o frango e não somente na;
caixa de papelão que acomoda as!
embalagens do produto. I
MOCOTÓ BOVINO: carne bovina in]
natura tipo pé de boi (mocotó),í
serrado, congelada, embalado a!
iVàcuo, deve apresentar-se Com;
aspecto próprio, não amolecido e nemi
pegajoso, cor, cheiro e sabor;
próprios, sem manchas esverdeadas,
'livres de parasitas, sujidades e'
qualquer substancia contaminante]
[que possa alterá- Io ou encobrirj
qualquer alteração de acordo com a[
rVigilancia Sanitária e Ministério!
|da Agricultura Pecuária «^sterboi
Abastecimento (MAPA), deve conter'

jna embalagem o S.I.F. , nome e|
composição do produto:
jddentificação no corte), lote,[
data de fabricação e validade,'
inúmero de registro no orgão oficial,
'CGC, endereço de fabricante e]
distribuidor. Condições dei
armazenamento e quantidade (peso);
Sua apresentação deve ser em pacote'
congelado, pacote com no minimo, S|
!kg e, no máximo, 10 kg, embalagem:
'integra.

kg 24000 RS7,96 R$191.040,00
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TOTAb R$639.224,50

VENCEDOR: JOSE FHILLTPE DOS SANTOS BRITO

CNPJ: 30.250.913/0001-27

miLEFONE: (83) 99644-1380

k-HAIL: FHILLYPEBRITO0GMAIL.COM
TTEM ESPECIFICAÇÃO | MARCA ! DNID. jQUAHT. P.UNIT. P. TOTAL

J AÇÚCAR TRITU^DO: ContendOj 3^^ ̂hbmAGEM „„„„
3 jsacarose, peneirado, originário do' _ i,._ 129000

.  « • « « CJUtvU) X KQ 1
jsuco da cana, livre de fermentação, 1 I ' I

RS2,20 RS63.800,00

Este docunienio foi assinado digilolmentc por Mlcheilo Roque Guedes.
Para verificar as assinaturas vá ao site hiips:/fwww.pott8lde3ssinaturas.ooni.br:443 e ulilize o código D709-E7512-55Ê9-2SEA.



^xe

jisento de macétias terrosas,
parasitas e detritos animais e
vegetais, contendo aproximadamente

99,2% de glicidios, rotulada de
acordo com a legislação vigente.
Embalagem primária transparente,
incolor, termos soldado, peso
liquido de Ikg.validader mínima de 6
meses e fabricação de até 30 dias de
entrega.

20

ADRIA

RENATA

ARROZ:arroz grão longo, tipo 1
'embalagem com Ikg, com dados e
'identificação do produto, marca do
'fabricante, prazo de validade de até
01 ano de acordo com as normas em

vigor da ANVI^A.
FARINHA DE MANDIOCA BIWNCA FIHa":
farinha de raadioca torrada, seca,

fina, tipo 01, branca e amarela,
isenta de sujidade, parasitos e
larvas, com aspecto, odor, sabor
próprios, âcondicionado em pacote de SAFRA
lOl KG, que deverá conter externamente DE OURO
!os dados de identificação,
brocedência, informações'
nutricionais, número de lote, peso
liquido, embalagem secundária
plástica resistente.

MACARRÃO TIPO ARGOLINHA: massa com
jovos, vitaminado, composto de
^atéria-prima de primeira qualidade,

30isâs e limpas, isentas de terroso,
parasitas. Embalado em pacotes com
:500g Validade mínima de 6 meses, e
fabricação de até 30 dias da en^^g^
MACARRÃO TÍPÕ PARAFUSO: maVsa Com
jovos, composto de matéria-prima de
primeira qualidade, sãs e limpas,

33,isentas de material terroso,
parasitas. Embalado em pacotes com
50Q g.Validade mínima de 6 meses, e
.fabricação de até 30 dias da entrega.,
MARGARINA: margarina vegetal sen;
'gorduras trans e sem sal, com óleo
bidrogenado, 65% de lipidios.
Oriunda de óleo vegetai comestível,
contendo vitaminas, açúcar dentro
dos padrões legais. Produzido e
embalado dentro das normas que:
determina a legislação. Ccemosa,;
embalada em potes. Ha embalagens

35 original, devidamente identificada,!
com rótulo contendo todas así

informações do produto de acordo corri
a legislação vigente.; Apresentação,'
laspecto, cheiro, sabor e cor

peculiares e deverão estar isentos de

ranço e de bolores. Prazo de validade

'e peso liquido na embalagem, validade
mínima de 06 meses e data de

.fabricação não superior a 30 dias.
MILHO PARA MUNGUZA AMARELO: obtTdÕ de
grãos de sabor próprio com ausência
de umidade, atóxica, resistente,

36 isenta de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem plástica flexível,
iatóxico, resistente, contendo
jvalidade mínima de 6 meses.
,SAL IODADO: Refinado iodado,
beneficiado e isento de sais de

cálcio e magnèaio, impurezas
orgânicas, areias e fragmentos de
'conchas. Produzido e embalado!
Conformidade Cora a legislação^

SAFRA

PURO

4Q

REI DE

OURO

VENEZA

[EMBALAGEM
DE OURO Ikg

PACOTE DE

Ikg

60000

BOOC

EMBALAGEM
500g

Embalagem
500g

'EMBALAGEM
SABOR Ikg

4CQ0

4000

3600

vigente. Embalagem primária: pacotesj
Com 1 kg. O produto a ser cntreg^j

PACOTE

SCOg

EMBALAGEM

Ikg

14000

3000

RS3,49

R62,62

RS3,17

RS2,35

RSS.OO

R$1,07

RS0,31

'?3 ■ií.

V

R$209.400,00

R520.960,00

R$12.660,00

RS9.400,00

RS18.000,00

RS14.980,00

R$930,00

documenlo Içi .risi-atl ̂  Uigiuilinfiriu por Mici.slle Roque Guedes
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i-JâiSÂ
10 poderá ter validade tninima de 6

^eses a vencer.

TEMPERO SECO: extraído de sementes de;

cominho de primeira qualidade, puro,'
Com aspecto, cor, cheiro, sabor'
característicos, sem misturas,
isentos de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem de lOOg, em sacos
plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes que
Igarantam a integridade do produto em ,

■lllâté o momento do Consumo. • 15000
Acondicionados A embalagem deverá "
■conter identificação fardoS;
lacrados, externamente os dados de.
procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade,;
quantidade do produto, o produto
deverá apresentar validade mínima de;
05 (cinco) meses a partir da data de'
lentrega na unidade requisitante.
j VINAGRE: Produzido da fermentação
■do vinho branco ou tinto. Produto;
Itranalúcido e de cor, sabor e odor,
jcaracteristico. Embalagem primária::

FRASCOS42iFrasco3 plásticos de aproximadamente:SANHAUfi
1500 ml, devidamente rotulados, de;
lacordo com a legislação vigente.i
Validade mínima de 6 meses, e'
fabricação de ate 30 dias da entrega.!

Carne Bovina:Carne bovina de ,
segunda magra (ACEK, PALETA ou i

! FRALDINHA), SEM Osso, máximo de 5S
de gordura, máximo de 3% de

aponeuroses (nervos), sem
cartilagem, sem osso. Resfriada

apresentando odor e aspecto '
característicos. Cor variando de

vermelho cereja a vermelho escuro,
acondicionado em sacos de j

polietileno de baixa densidade,
atôxico, lacrado, resistente ao
transporte e armazenamento, sem

sinais de rachadura na superfície,
sem furos e sem acúmulos, contendo

na peso liquido MÁXIMO de 2 kg
(dois quilos) por embalagem. A

embalagem, deverá Conter rotulagem
Iespecificando o peso, identificação

completa do produto; data de
envasamento, prazo de validade

dentro do limite de 10% do prazo
total, prazo máximo de Consumo; |MASTER

temperatura de estocagem, i BOI
armazenamento e conservação;

condiçSes de armazenamento, nome e |
endereço do abatedouro Constando
obrigatoriamente o registro de

inspeção animal no (S.I.F.) Serviço
de Inspeção Federal. A carne deverá

ser entregue na embalagem j
original do fabricante, resfriada

0°C a 5'C), sem sebo. Nào serão |
aceitas carnes coro odor, cor e ]

sabor impróprios ao produto e /ou i
aspecto amolecido, pegajoso, |
esverdeado e pardacento, Com i

'excesso de gordura, de cartilagem e|
de nervo. O produto deverá ser

manipulado em condiçóes de higiene
'  e temperatura rigidas, em

estabelecimentos destinados a esse

fim devidamente registrado em órgão 1
oficial. O produto deverá ser

transportado em veículos
refrigerados, utilizados unicamente.

43,

aoomi
4000

R$0,35

R$0,94

kg 4SOOO RS18,70

R$5.250,00

R53.760,00

R$097.600,00

n
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para este fira, constituído de

material liso, resistente

impermeável e atóxico; com
estrados; e mantidos era condições

higiênicas satisfatórias. Os

funcionários envolvidos nas

entregas das produtos devem estar
uniformizados. Coro calçados

fechados, raantendo-os em bom estado
e limpos. OBS; O peso da embalagem
deve estar impresso na embalagem
primária (embalagem que contém a
carne e r.ào somente na caixa de

papelão que acomoda as embalagens
do produro) e embalagem secundária.
As embalagens devera ser LACRADAS e

devem SOMENTE OS CORTES descritos

neste termo de referência. O

produto deverá Conter rótulo com as

informações determinadas pela
legislação sanitária federal.

ÍÂm

TOTAt R$1.256.760, 00

VENCEDOR: COROA COMERCIO E FRACIQHAMENTO DE CEREAIS LTDA

CNPJ: 21.391.428/0001-82

TELEFONE: (63) 98765-0903
E-MAÍL: COMERCIAL.F6HOTMAIL.COM"
ITEM ESPECIJICACAO DNID

PILAR

_ ! MARCA
BISCOITO SALGADO : TIPO CREAM CRACKER,!
crocante, contendo basicamente farinha

tíe trigo enriquecida com ferro e ácidO|
ífólico, gordura vegetal. Oi de gordural
itrans, sal. Embalagem primária, com'
dupla proteção, pacotes conm peso

^2Íllg'JÍdo de 400g, devidamente
iidentificado conforme determina a

legislação. O produto, assim como a sua:
embalagem, deverá estar em
conformidade .com a legislação vigente
constando marca, data de fabricação e
validade mínima de 6 meses e data de!
fabricação não superior a 30 dias.
MAÇARÃO TÍKl ESPAGUÊTTI:" massa (Tom
ovos, vitaminado, composto de matéria-'
prima de primeira qualidade, sãs e;

321irapas, isentas de material terroso,: PILAR
parasitas. Embalado em pacotes comi
;500g. Validade mínima de 6 meses, ei
'fabricação de até 30 dias da_ e_ntrega^
FÍGADO (BOVINO) : fresco, embalagem de;
até 02 Kg, identificada. Procedente de!
estabelecimento com Inspeção Sanitária:
Oficial (STF ou SIE), embalagem
Contendo informações como data de

iValidade, temperatura de estocagem. Or
transporte deverá ser em caminhão!

refrigerado de acordo com as normas do!
Decreto n* 31455 de 20/06/82 e Portaria
,CVS 6/99 de 10/03/99 -Vigilância

44;Sanitária. A carne deverá ser entregueFRIBOI
|na embalagem original do fabricante.
Não serão aceitas carnes com odor, cor
e sabor impróprios ao produto e/ ou
aspecto amolecido, pegajoso,
iesvetdeado e pardacento, com excesso
de cartilagem e de nervo. *OBS: O pesoi
da embalagem deve estar impresso naj
embalagem que contém a carne e nâo|
|somence na caixa de papelão que acomodai
,as embalagens do produto. I

. iOUANT. P.UNIT.

EHBALAGER

40Og

EMBALAGEM

SOOg

kg

40000

33000

10500

RS2,39

R$1,66

P. TOTAL

RS95.600,00

R$54.780,00

RS8,95 R$93.975.00

TOTAL'R$244.355,00

VENCEDOR: HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI

•CNEJ:" 27.657.8To7()Ò01-94 "
TELEFONE: (81)3265-7029

á
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HEALTH.HOSPITALAR.LICITACAOgOUTLOOK.COM

ESPECIFICAÇÃO
CEREAL: PARA ALIMENTAÇÃO INFATIL: era Pó,
'destinado a Crianças a partir do sexto
;mês de idade, sabor milho, zero sódio no

ISproduto em pó sera gorduras trans,
enriquecido cora 13 vitaminas e minerais,

Tecoroendado para crianças a partir de 6
meses de idade,

MARCA

KESTLE

ífòrmula infantil de SEGUIMENTO ( 2°
jSEMESTBE) : fórmula infantil de segmento
para lactentes a partir dos 6 meses de

'idade, com predominância protéica de
caseina, acrescida de óleos vegetais,,
maltodextrina e enriquecida coral
vitaminas, minerais ferro e outros

oligoeleraentos contendo ôraega 3, ôraega
6, colina. Alimentação de Ictentes, era

seqüência ao esquema alimentar iniciado
nos primeiros 6 raeses de vida. Latas de
no máximo 1 kg contendo a origem do
produto e data de vencimento superior do
-produto e data de vencimento superior a
18 meses, sem amassamentos, vazamentos e

ferrugens.

NESTLE

UNID.

SACHÊ
230 g

LATA

com

SOO g

QUANT.

300

150

P.UNIT.

R$2,69.

R$2S,00

P.TOTAL

RS807,00

R$4.200,00

TOTA1RS5.007,00

VENCEDOR: CARLOS G A DANTAS

CNPJ: 30.958.204/0001-09

TELEJPNE: (M) 2JL4 3-5^52 / 9«4_^-6010 _
É-MAIL: COMERCIALPROGRfsSO2O190GMAIL.COH"
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA I UNID. ffiUANT.

I

200g

CREMOGEMA SABOR NATURAL: mingau íEMBALAGEMÍ
18 enriquecido cora vitaminas eMAISENA^ -40000

minerais, sabor tradicional.

LEITE: leite integral em pó, tipo A-

instantâneo. Embalagem resistente,:

com solda reforçada e integra que

contenha da t a de fabricação e de:
validade. Produto cora, no rainirao,'

I

MBALAGEM
28data de fabricação nâo superior a 30BETANIA^

dias e data e validade mínima igual;
,a 6 meses. A embalagem deverá conter,
as informações do produto e do
fabricante , conforme legislação

vigente.

OVO (galinha, branco ou vermelho, i
tipo extra): Manipulado em
condições higiênicas e provenientes
de animais sadios. Isentos de

sujidades, trincos e quebraduras na
casca. De produção recente e
embalados em cartelas de 30

unidades, protegidos com filma de

PVC, devidamente destacado o nome

do produtor, de acordo com
;legislaçào vigente, data da
embalagem e validade, tipo grande, SÃO
'assim como as condições de JOSE

armazenamento. Podendo ser

acondicionados em caixas de

papelão Com tampa, ser

acondicionados em Características

microbiológicas devem estar de
acordo cora a LEGISLAÇÃO VIGENTE. O
produto deve ser embalado
informando obrigatoriamente com

:S,I.F. (Serviço Inspeção Federal).

'Prazo de validade de 15 dias após
:fabricação.

E

48

,
200g 222000

Bandeja
com 30

unidades.

I60C0

P.UNIX.

R52,69

RS4,50

R$8,39

TOTAL

P.TOTAL

RS107.600,00

R$999.000,00

RS134.24C.0a

R$1.240.840,00
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VENCEDOR; DISTRIBUIDORA SRAZMAC LTDA

CNPJ: 17.020.542/0001-29

TELEFONE: (83)3238-5407

is
il

«> fÇ

UJ a

Este documento (oi assinado digitalmeiite por Michelle Roque Guedes.
Para verificar as assinaturas vá ao site hUps:/V-A'Ww.portaldeassinalur3s.ooni.t)r443 e utilize o código D769-E792-55E9-25EA.



d«

E-MAIL: RODSOHJPgIG.COM.BR

iITEK ESPECIFICAÇÃO MARCA

'FRANGO, PEITO: Carne de frango, tipo
peito congelado sem adição de sal e.
itemperos. Aspecto próprio, não
amolecida e nem pegajosa, cor própria
sem manchas esverdeada, cheiro e sabor

próprio, Com ausência de sujidades,
parasites e larvas, embalagem de 15 a 2C
kg com registro de inspeção animal no
SIF, registro de data de validade,
temperatura de estocagem. Não serão
aceito carne cora odor, cor e sabor

iimpróptios ao produto e/ou aspecto
|amolecido, descongelado, pegajoso,
esverdeado e pardacento. A quantidade de
água resultante do descongelamento não
poderá ultrapassar o valor limite de 6%
do peso do produto conforme Porcaria n°
•210, de 10 de novembro da 199£

Ministério da Agricultura Pecuária e
45Abastecimento (Mapa) . o produto deverá FBIATO

■ser manipulado em condições de higiene
,e temperatura rígidas, em
estabelecimentos destinados a este fim
devidamente registrado em órgão
loficiâl. o produto deverá ser
[transportado em veículos refrigerados,
utilizados unicamente para este fim,
[constituído de material liso,
íresistente impermeável e atóxico; Com
•estrados e mantidos em condições
ihigiênicâs satisfatórias . Os
|funcionários envolvidos nas entregas
;dos produtos devem estar uniformizados,
Com calçados fechados, mantendo-os em
bom estado e limpos.'OBS; O peso da
embalagem deve estar impresso na
embalagem que contém o produto e não
somente na caixa de papelão que acomoda
as embalagens do produto.

UNID,

kg

QÜANT,

12000

P.UNIT.

RSB.OO

P.TOTAL

R$96.000,00

rOTALtRS96.000,00

iVENCEDOR: N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI

'CNPJ: 227566.069/0001-10
TELEFONE: (81)99109-9138
E-MÁIL: NLHOHTEIROCíWERCÍÃrgGMAIL. COM
ITEM ESPECIFICAÇÃO , MARCA

[ALHO BRANCO: Peso médio: 40 g. Graúdo
iNacional ou importado. Classificação
'sem defeito, suficientemente
desenvolvidos, com aspecto e sabor
característicos, uniformidade no
tamanho e na cor. Não serão permitidas
rachaduras, perfurações, Cortes e
dentes chochos ou brotados.

49jCaracteristicas gerais: deverá estar
[livre de enfermidades, insetos ou
parasitas, umidade, terra e de resíduos
de fertilizantes. Quanto às!
características microbiolôgicas, deverá!
obedecer a LEGISLAÇÃO CABlVEL
(Ministério da Agricultura Pecuária
obedecer à CABiVEL e Abastecimento -
MAPA) .

IN

NATURA

BANANA DA TERRA OU BANANA DE COZINHAR:
Banana da Terra, in natura,
apresentando grau de maturação que

50 permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, Com ausência
;de sujidades, parasitas e larvas.
[BERINJELA: Lisa Com polpa intacta e:

SZçlirapa, Compacta, firme. Cora coloração e'
tamanho uniformes típicos da variedade.!

IN

NATURA

IN

NATURA

cmiD.

KG

Kg

kg

QIMNT. P.UNIT.

1400

2000

300

R$15,0(3

RS2,95

R$2,96

P.TOtAL

R$21.000,00

R$5.900,00

R$8e8,00

Este documento tol assinado digltalmenta por MIchelle Roque Gue<ies.
Para verificar as assinaturas vá ao site nups://www.portakleassinaujfas.com.br.443 a uBlIzô o código I376a-E792-55E9-2SEA.
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am brotos, sem rachadutas ou cortes na|
«"cascâ não apresentando manchas,'
machucaduras bolores ou outros defeitos'
que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de umidade externa
anormal de resíduos de fertilizantes.

,De colheita recente, com
acondicionamento em caixas devidamente]
hlgienizadas.

54
IN

NATURA

56

CEBOLA BRANCA (NACIONAL): Classificação
média, sem defeito, suficientemente'
desenvolvida, Com aspecto e sabor,
típicos da variedade e uniformidade no]
tamanho e na cor. Nâo serão permitidos^
perfurações e cortes. Características
gerais: deverá estar livre de
enfermidades, de umidade externa

anormal, de resíduos de fertilizantes.

Quanto características microbiológicas,
deverá obedecer á LESISLAÇAO VIGENTE.
Quanto às características

microscópicas, nâo apresentar e
sujidades deverá parasitas.
LARANJA: Laranja Mimo do Céu, de
primeira qualidade, Com grau de
'maturação tal que lhes permita suportar
transporte, manipulação e Conservação
adequada para consumo mediato e

imediato, tamanho médio, apresentando
cor, com polpa firme e intacta, tamanho
'e coloração uniforme. Nâo apresentando
manchas, machucaduras, bolores,
sujidade, ferrugem, mancha Oxidada ou
outros defeitos que possam alterar sua' IN
aparência e qualidade. Livre de umidade'NATURA
externa anormal e de resíduos de

fertilizantes. De colheita recente, com
acondicionamento em caixas plásticas
devidamente hlgienizadas ou sacos^
plásticos transparentes próprios para
alimentos. Com ausência de sujidades,!
parasites e larvas, de acordo com aj
Resolução 12/78 da CHNPA. O produto que'
não apresentar boas condições para usol
será recusado no ato da enweg^ _j
MAÇA (nacional, gala , fuji, extra}!
Produto procedente de planta sadia,j
destinado ao Consumo ín nacura",'

devendo se apresentar fresca e ter'
atingido o grau ideal no tamanho, aroma,|
Cor e sabor próprios da variedade,]
apresentar grau de maturação tal que lhe

permita suportar a manipulação, o;
jtransporte e a Conservação em condições

kg

kg

ladequadas para o Consumo mediato e'
SSilmedlato. NSo estarem danificadas por;

IN

duaisquer lesões de origem física,
'mecânica ou por insetos e doenças que]
jafetem suas características. Não conter]
substância terrosa , sujidades,
produtos químicos ou corpos estranhos:
aderentes superfície da casca, estarem'
isentos de umidade externa anormal,]
aroma e sabor estranhos. Tamanho inédio]
e  uniforme, categoria 2. PADRÕES
tONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ■

INATURA

61

'PÊRA: produto de primeira qualidade,!
jtamanho e coloração uniformes, devendo^
ser bem desenvolvida e madura, Com polpa
'firme e intacta, sem danos físicos
mecânicos oriundos do manuseio e]
transporte, Com a casca uniforme, semi'

maturada.

IN

TOMATE: Fresco, tipo comum com grau de
63 maturação tal que lhes permita suportar

dranaporte qraúdo. com polpa firme e

IN

NATURA

kg

kg

kg

13000

16000

32000

20

27000

R$2,64 RS34.320,00

R$2,18 RS34.880,00

RS4,12

RS10,11

R$1,98

RS131.840,00

R$202,20

R$53.460,00
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jintacca, coloração Com e tamanho!
;uniformes típicos da variedade. Não
'apresentando manchas, machucaducas,
bolores, sujidades, parasitas, larvas,
[ferrugem ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade,.
Ilivre de umidade externa anormal e de:
alterar sua e resíduos de

|Certilizante5. Produto de colheita;
recente com acondicionamento em caixas;
plásticas devidamente hiqienizadas

de

TOTAHRS282.'i90.2Q!

VENCEDOR: SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE HORAIS

CNPJ: "^9.862_.043/0q01-n _ ""
TELÈFÒNeV (81)99732-7186
E-MAI^ ARTLIHPCOKÊRCiXl(?HOTHAÍL.COM
itéh" ESPECIFICAÇÃO MARCA I ONID.

BATATA INL3ESA, LISA, EXTRA: Tamanho

uniforme. Tubérculo de qualidade e sem
defeitos suficientemente desenvolvidos,,

Com aspecto, aroma e sabor típicos da'
variedade, beneficiada e ciassificadal
[Com uniformidade no tamanho e cor, serl
Ide colheita recente. Isentas de|
rachaduras, perfuraçdes, cortes oul

Sl.lesíes mecânicas ou provocadas por:
IN

53.:

^ [NATURA
pragas ou doenças. Deve estar livre de

sujidades, terra e resíduos de
fertilizantes aderentes à casca, nSo

podendo apresentar odores e sabores
jestranhos. Sua polpa deverá estar
[intacta e na cot característica. Quanto
ás características microbiológícas,
^eve obedecer á LEGISLAÇAO_VIGENTE.
[BETERRABA: Lisa Cora polpa intacta e
|limpa, Compacta, firme, com coloração e
Itaraanho uniformes típicos da variedade.
'Sera brotos, sem rachaduras ou cortes na
|Casca não apresentando manchas,
machucaduras bolores ou outros defeitos| IN
que possam alterar Sua aparência eNATURA
qualidade. Livre de umidade externa
lanormal de e de resíduos de
Ifertiiizantes. De colheita recente, com
'acondicionamento em caixas devidamente

^higi_e_nízâ_das.
'CHUCHU, Ê)<TRÁ: Tegümes "~de elevada
|qualidade, suficientemente
desenvolvidos. Deve apresentar aroma,
sabor, coloração e tamanho uniformes e
'típicos da variedade. Não são permitidos,
nos legumes defeitos que alterem a sua
conformação e aparência. Os legumes
próprios para o Consumo devem ser
'procedentes de vegetais genuínos
estarem livres de enfermidades , não

5S danificados por quaisquer lesão de;
origem mecânica ou por insetos, não]
estarem sujos de terra, não Conterem;
'corpos estranhos aderentes, isentos de!
umidade externa anormal, odor e sabor!
estranhos. CARACTERÍSTICAS!
MICROBIOLÔGICAS: Os legumes deverão
obedecer aos padrSes estabelecidos
CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.
CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS: Ausência

,de sujidades, para si toa e larvas.
LÍMAO TAHITl: Tipo comum Cora grau de
hiaturacão tal que lhes permita suportar
transporte, manipulação e conservação

57 adequada para Consumo medlato e
imediato, tamanho médio, apresentando
cot, com polpa firme e intacta, tamanho
e  uniforme. Não apresentando

IN

NATURA

IN

NATURA

)tg

kg

kg

kg

QÜAHT.

8000

1000

IlOOO

300

P.UNIT. P.TOXAL

RS2,80

RS3,15

R51,80

RS3,00

B$22.400,00

RS3.150,00

RS19.800,00,

RS9O0,Q0
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Schas, machucaduras, bolores,!
jidade, ferrugem ou outros defeitos!

'que possam alterar sua aparência e>
qualidade. Livre de umidade externai
anormal e de resíduos de fertilizantes.|
Produto de colheita recente. Coro
âcondicionamento em caixas plásticas
devidamente higienizadas.

59

60

62

MELAO: produto de primeira qualidade,
fresco, frutos com maturação adequada ao
consumo, Com aspecto, cor e cheiro el
sabor próprios, com polpa firme e'
intacta, devendo ser bem desenvolvido,

isenta de enfermidades, parasitas e. IN
larvas, material terroso e sujidades,^NATURA
sem danos físicos e mecânicos oriundos;

do manuseio e transporte, de colheita de
e  recente, livre de resíduos de

ifertllizantes, devendo ser transportado!
;em caixas de plástico higienizadas. _|
jPEPINÒ: Firme, intacto, com coloração e|
|tamanho uniformes típicos da variedade.,
'Isento de enfermidades fisicas!

mecânicas oriundas do transporte. N3o
deve estar apresentando manchas,:
machucaduras, bolores, suj idades -i

.isento de lesões físicas e mecânicas,i
perfurações, cortes, ou outros defeitos;
!que possam alterar sua aparência e)
qualidade. Livre de umidade externa! IN
anormal e de resíduos de fertílizantesiNATURA

Produto de colheita recente con^
acondlcionamento em caixas plásticas!
devidamente higienizadas. PEPINO, dei
primeira, apresentando grau de;
maturação tal que permita suportar a'
manipulação, transporte e a Conservação!
era condições adequadas para o consumo.,
icom ausência de sujidades e larvas, de|
acordo com a re_so^çSo 12/78 da CNNPA. I
REPOLHO VERDE: Fresco firme com|
!coloração e tamanho uniformes típicos da
variedade. Isento de enfermidades

ifisicas e mecânicas oriundas do

itransporte. Não deve apresentar
{manchas, machucaduras, bolores,
jsujidades, firme e intacto, sem lesões IN
fisicas e mecânica perfurações cortes,iNATURa
ou outros defeitos que possam alterar!
sua aparência e qualidade. Livre de!
umidade externa anormal e de alterar sua:

'resíduos de fertilizantes. De colheita;
recente com acondlcionamento em caixasl
.devidamente higienizadas. !

kg

kg

kg

4000

300

10800

RS2,00

RS2,99

R$3,20

R$8.000,00,

RS897,00

R$34.560,00

XOTAI R$89.707, 00
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da
data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados nâo obriga a Prefeitura Municipal de Santa Rita firmar
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados,
facultando-se a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a
recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico
n° 004/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de
Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Santa Rica, que também é
o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela

Este dücumenlo foi assineclo digllalmenU; por Michelle Koque Guedes.
Pata verilloar asassmaiijrasvá ao sile hilpsr/rwww.fjottaldeassiriaiuras.oorn.brááS e utilize o código D769-E702-55ES-25EA.
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sua estrutura organizacionai definida no respectivo orçamento programa
!?o

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão
Eletrônico n° 004/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência
do órgão gerenciador e observando o Art. 22, parágrafo 3* e parágrafo 4°, inciso II do
Decreto n' 9.488 de 31 de agosto de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS;
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n° 004/2021 e seus anexos, e a seguinte
proposta vencedora do referido certame:

- MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Iteni(s): 1, 4, 8, 9, 24.

Valor: RS64.n0,00

- B BERNARDO DE SOUZA fi CIA LTDA

Item(8): 2, 11, 15, 17, 26, 31, 34, 37, 38, 39, 45, 47.
Valor: R$ R$639.224,50

- JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Iteni(s): 3 , 7, 20, 30, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43.
Valor: RSl.256.760,00

- COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA

Iteni(s) : 12, 32, 44.

Valor: RS244.355,00

- HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI

Item(s): 16, 25.

Valor: RS5.007,00 g

s
í?
s

- CARLOS G A DANTAS

Itemís): 18, 28, 48.
Valor: RSl.240.840, 00

- DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA [u
lcem(s): 46. g
Valor: R$96.000,00 ^

o

- N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI S
irem(s): 49, 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63. «
Valor: RS282.490,2C O

S
- SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS S
Item(s): 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62. ^
Valor: RS89.707,00 n

5

EDILEHE DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA

E BERNARDO DE SOUZA S CIA LTDA

Esle documeiüo foi assinado digitalmente por Michelle Roque Guscles
Para verificar as assinaturas vá ao site r\ups:í/www.portaldaassinat(jras.coni.br443 e ulilize o código D7e9-E792-55E9-25EA.

i;
a

CLÁUSULA OUARTA - DO FORO: £
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 8
Comarca de Santa Rita.
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o documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https;//www.portaldeassinaturas.com.brA/erificar/D769-E792-

55E9-25EA ou vá até o site https://www.portaldeasslnaluras.com.br:443 e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D769-E792-55E9-25EA

Hash do Documento
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ATA DE REGISTTIO DE PREÇOS

XT* fiB HSfiianO de preços H°: 011/2633

Ap" 2' rtiAr, ,1; mís .")» Kfllfi d» ?nM, na surte ttf, ^■rmlS3âc retlM-iení:'- de Lir.iraçâd da
?rc!div.u£a Mi,r5lc;pâ'. rte ünta P!'4, Esi-Artc- da Parí^üa, Idaal ./atta r.fl P.» Vífglnlc Veios»
Borges, íVK - Lofeaise^t.c Jardim Ks-ri*ân;a, Centro, S.ir.-n Rita, PB - CE? %E3C0-i'', nw, tejmon
•Ja FfKieral r" ID.I.JO. rfe i ' d" Juifi ds e .lubilrt:a■ ■..iitient> a I."! Fdderal n'
S.SÓ6, :1« Ji fie Juiiíio rte 1^91; I.fi, Coraleaenr.s: n* de fie DbzíbtiÍ!;-• ite DecíKt.n
FecenaJ o' l.iSb. d« íiS Js Sei>s!:» de 2'.iOv: txícreto Federai i'.° ' .99?, cip i3 de jareàrc de

Zm romfileaer.ta: líJ/ítlJí; Ciei-te-o rertarsl r. 9.i.í8 .Je 06 de oututiro ce 301.ji.- Decieto
."iunicioal r.» 03S.'J0:f,. Cecte*-» n" 5.45? de 33 sie agosto de 20íS; Oectela Teoeral n* iQ.OOí
d» iO de ütfterrtri • rte 2'19. ."i.:ar l^^Fnpr.tíir O'' S1/2ZÍ9 ;Ie 25 d" Ftreítibto -le ?03®, e lei/íe-acA >
Peitinente. coiis: isi sdas as Jcêe» UL^st-rioies Jas lefeiidab Ofinasf e, jjnda, cotíyrrc
a -!fl j;;i t da fr !(" = >r i .it.r»-:enr.i,1a PrefiSo ElirMi;.Tl;= n" "04/2021 pn' nioef.va c;
lefilstif. .1- prego.- pnia; RSÕtSTttO DC PREÇOS ' PXM XffnSICto OS SÍNEROS ALIMBSriCXOS
S«RBCtveiS K KftO PSBBCÍt^S, VISMBO ASKMDEK AS KBOESSlOADES DA SXCMrAltlA NOnCISAI. OS
EDCCAÇÀO DE SANIA RIÍX, W. resid--? nvjlii-.iái frego nos 'jeoiiisres rersc;;:

trjiiâo e'üy entidode srt&sígtar.tK .da pieseote í.ta oe Hsnisnto de Procos: FPElfilTÜKA .HUlUClPfU.
DE S/iKTA PITA - CNF t n* 05.159.566/001'1-61.

MAUCA

ITALAC

mxbata

VSNlSryjR: W»C CCMERCly DE AI-TMEKTOS RtP.F.;,!

CKp:: J2.6S3,ia6.-0üC]-.'F
TEI.ETONE: !òl )y959ü-';i1i$

E-BAIl: rirrTBrBUIOCRA.IÜXgOUTIOCF.COH
ÍTEH E3PDCI-laVlAS

ACHCCüLATADü FM Pú P"FT:
IMGREDIENTES : Kaltodasst loa> i'.aca«; «s
pô L,«citinai3&. Vitewinas: Riaci'.3, E.
Âüi.to Pantorer.i-i'. r. 32, Sê, 31, A.
iz-.do fiiiiCr, íj, P12 e Vinecs.at

. risido, síTícc.' B sBléntu; aifueo
ídênt.liici nn natural ili? b.t tníiíia;
Edulacranre

Xliitol.: ,6rf5iiOTKrr.anr,»; Dicxjd; le
Slirclo.AieríJtcos ; COírTÍM :«:pn'Aríi?
DE Sai.A. NAn COSTER ÓLOTETí. gostem
Fer.ila.ar.ina, SDí JLCTES.
ADí-VAJíTF CJI.TXApjj; tf corànte
dictelico citi po, ccr Prazo
de validade nSc iríerior a 1/ idosel
iBftse.s, yiias uflEilivrtes fiewero e.itai -le
accrdc eoir a Resoiucio 'K PH/Cb OX
AHVISA. o r:üiUtf(i dev—r5 i-ej
ao M;nis'.6ii.5 da Agr .cul t-ura e
Mlr-istAtin da áaíirte.
AVilA W: 6-CGC3 PiHOJ: Caliu.fa de
aveia ínLígral, isenta cc su^rdadcs,
parasitao i larvaa. admitinao ararcade

8 Aixia.a de ISi pvr pese, aecndicio.iadd OOLAK
er saccs plístiso aprcpriados
[oe.iadia, ressbalado e:' cuir.a Je
pape) vedada de 206g.
ASSITE DE OLIVA rXTRA VISílOí: AZEITE
DE OLIVA TIPO EX-.-KA Vr?.CE.M COM AC1DE2
HXXWA de 0.54 r£H aciiKi oiei-ut-

. uara yeitr.egai .iliítient*».-;, ,-sii».iiadns -r.
garrafaa de viera infcar, cor-.eúda de
SDP Itl. PPAiC OC .'ALlilMJf. ile anos a
?AK7I9 i!A -JATA D? rrSTRZÜA peiv
fornBeeioE-
reSMiaro at cr; íetc.err-o «n 4v
«luimig.g, «XTlsal ag**'' p.ásriea ron tampa
'Je tuifa 'ie 2S0 graatan. ' -jaí ns-o de
SB-ido d« ir.iIJto, lasiaCe acrv>rAldiSO,

j bxnain.inatt! m» nrMilf. " .lal» de
cáluiu, iitdduCs -devstà atendei as
«spBCXtruag-Ws <M Aps.iXugAu CSKPA R*
.18 de 1P2T. Deve íg rvei ao oontatc
«w àgwa. K5n .d»ve i-e.n-»t gl-iran.
Validade .ie n<> ^r.iBn 6 nese.-. .i ri.iilir

láALD

24 rSRMiPi

gam. cuamt. p.wn P.TOTAL

QiBALAGCK
210c

25 RSR.Cn RSISO.OO

EHBAUWJBK

•SOOe
20 tlS12,(lQ R$24a,0C

BKSALMlE.v
2O0g

25000 nS2.48 K362.003.00

RAKPAFAS

5-30Mt
,5 AS2S,U5 K442S.90

dl QiBALAGSH
250g

150 BS5,nD RSl.3S0,C0



dj daC3 de eníteee do oroduío.

TCíTa:.RS64.:75,0C

KASCA

VIA

LACT2A

VíTHCFOOH: K SEIINARDO tiE SOU"A k CTA t-TÍSS

30.40t.lH/&ÜCl-S5

lEUdKONIí; ia8l2H2-I63?

í-HAltt !«ÜiCC«ERC:ía.SERV:çOS8GHAl-..CC«

ITEH ESt-üCinCAÇAO

ACHorOLATADO ÍM P6: dn r.rep»«j
inscaf.ííMO, ai<VTt»r:iMáa
drtiíiciislnusnCBi cor.uisud» avúra:,
rACAU. mAlrodextrína (sxr.fAf.c de

nwite). e»t.r>I.iliíani;es,

arc.-nat; e bbi^:s; f i aante

lí-.-ltins -l'!' soja. F.ni (.!•. •:tyr '
vitaminas. Deve :enter 30> dc cacau.

ê Dn-w uor.tat c iBjistíc ao MS, dat.a
de labricaçAo com prav.c ee vaUdade
e  aúneto tie lote aparerteâ,
corstendc no róvjlo d«clars;i5 cj
cei*jfic«dn o.i tipo dn piodot.o. Ma
erttreçs. aoncnte serA ace.io o
j.-rOTUto T-s data «s •.•a.jdarte

dc, ne 'ajr.i.mo. !■' reses e dais de
labiicaçac nAo sifierio: e 'ii dias.
BTsajlTíj DÜCF SAEOP f.f.TT:s«CT
recheie-, conlc.-.de bâs-caireni,*
farinha de trtgo, en-tcjueciila de
l.ecro c Ácido iclic-a, gordura
vegeui. O* -de gordura trsns,
dvucai., amldu dv au-Uii.. Ucvc
aprcaenla.' sabor caracter Isl :co c

;j soradAvcl. liuubaiagen primsiaa, cisst-OHfAtEdA
duple protcçAo: Ipacstcs ;on peso
licFJido d« dDOd. idevinaireiiCe
lderTtt''t:ado contcrne delem,na a
jegíalsçac. Data de fitvcaçào! !e
ua'.dade. Praio nirinc de validade
de 6i sieaea e d.its áe fabncacíc râo
superior a IdO dias.
CAhEtA íR CÔ: cmbalaqcD pIAatica
ipotwl resistente inai reglstio le

VtVA

1!U1D. QUAIIT. H.UHIT. P.TOTAL

EMBALAGEM
4Ctfla

:'üllQ ftSi,8« SS32.1i(l,50

n

RWBAtACr-M
40:4 17O0O KS2,21 Md?.570,CO

' dala de fabticagSc c pra:o de
validade ce, h" ir.lnifliv, 12 aiíne».

«moRIFlCO EK PO: fini h.iiaiMjêBwj
UQii--:'. de iiutos íiadcrss lís uiuctnr.,
Unpud. iJerisecaclos e juuftoa, cor.
aspecto, cor, •heírc) e sabor

..^prepric, rsenrr ca materiais
eatCiiltru>s e ifUü es}.õuie,
aetndi.cionatlii em aa.-c plânnro
■ití«i::r, hemetl .-.sner.*.» vefladt) ••
resi.slcnlc, eiabatade um calsa ds
t-aT>ei4- refoiÇAdo.
rLacAíJ DE MIUHC ícasftizi: Flocna de
milho frè-cos; ide, .ipo iloeto,
AAdielij, ciiA;,- aspnclo, 'rCL, cliaiau-
c aaOoi prúpc-cs com aus^cia de
umtCarie, fensertacSo, rance, r.denro
de sujidádes, paras:tAi e larvas.
Re.-.diíseotc mSfiir-o apAs c- coilmentc
'Je 2,r vetes a ntia -li- pe.-Jc antes
•U cfSCcSh.; Etthalagea de bOOg,
.?aCDS pi-AsticoB; atcxiotí, ranpox

2ú nAo vislanoa, sesiscencea gue
g.stantaa a ihr.vgtidadr do produto
ate' o momento ao íonacme,
acnndlcli>nadii tardrix lavraiure. A
onPalaçem devera conter;
c*lcir..ittncte oii iÍ3u--'5 ile
idenc1Iieagãc e; proccoènoJa.
iqfornaçso nutrlcionai, n' ao;
Jote, data ee vAlieade. çuanidadc
do; ptodiiCo. t) prndurr, naveta
aprcseniar vaiidaoi ririma do 05

PACOTES
509 330 R53,7.? Bôl.I19,0B

PAHELAfO ilono RJCl, .)> RÍ6.930,00

atfMr-Ko
BÍBALAóTV,

tnog «oaoo eso.ve R$31.200,CO



■i»

p.
km

Icincoi m«se« 4 wrtlt Oa daCa de
«ntr»t/<i urt-ld^siie re>'tu;Air«rte ••
ditm dc j de 4'.o ;:. Ciss
a  luiiíj; d.1 J4*.i ne BtiS:i«í<;iJ n«
UHiditde in)u^sitant«.
KACMIHAC' Ut AWOU TIPO ««ÇOLISHfi:

d« seei nvií. tipo
3:(;vlJnhii, o pcítsufr tf:*.!: iw
í.Tnrdc --u» .1 KTA 02 « 5J tt>s<tte*.o
12.dd6/^9i e N* 2^ de de
janeit: o» l»9ií, AKViSA.
InçtedlKftf.ns: T-irirnii 1» itruZj «nn
5vca. awn cc'.eatero! e lew elüten,

t iiT.Ii.-4k: -taf. "lirtr, e IltlBAKo
:e*Lu:s i«r»c-.o-1 *t-C4. F>l;*t4gon

fi-í.it.io,
hormel .c»-ente acUóo, .;aix8
Tipri KTóxLeâ, teakater.te,
n-ljlído Sc 4cordj Ce» a iegislaçâc
"l^enFK, pesfliidíi SOSg Sa .dar* d»
•rnt.t-T.j.i tp ipfoiliirv deVB i.liKj.H.ii lie, nu
nii.d:.ino, t Reses de va.loaoe.
WUZAPBii; riE APHCZ "tPO
PAMPUSOiTiscarrár. <li; atisr. sem
oi.'c.d, t;po paTâf-.iao, u produtc deve
cs'.si de dcotdc tem NT.'» O;' K íi <
OECtlRTO l?.B<e/T?l e Pettar-a ?!' 23
dt 13 ae janejES dt 193B, ANVICA,
liigred.teica! tii ífiha Sc arrav, st»
tivua, Xfl» i:iuertEei-r': e i»tn GLCCEN,

34eeracturISlIca?: cor , odot , sabe: UPBAKO
e  t».*iuia, tatacteílstica.

Rwalage» prirarts asse plánuico,
no*-tier.; ear.e.nte nnliino, ■-,■• taixe
t.tpo bcx, aLOxlce, rcSiS-.er',e,
coEuiaoti Je a^joiuo co» a IcgjsldçOo
vigente, peserpdo 500g. Na data ii
entrega do produto ceve dispor ce,
no itijr..mo9, í ncses Cc vsl.daot.
HIUIO PARA PJPOCA;P!UX:UK! milho
para pipjca tipo t pree.u», grios
seletl.-Radvs , csletis piiiiu sAs,

}T lirpaa, sor-.-.í S». ratetias lerrtaaa UOSA D*
paij.ntoa, d-ttlt-va eiudiai* «11
vegeta.a Cor, -o jiax.»o, t -ac
ua-.dade.

KtWíK! COMPO-TTO CS T.H££ CtHiViSi
CIÍMSAlú Iddi KARIKHA 'Jí TKlvO
mprc-íErtD.A cph r-Sfir • Acicc
ITOtlCa, ;AKINI1A Jil TAlCC IKTECKAl..
FAAlNRfl CE í:£VA3A. FARINHA CS
av:-.;aj, acúcaa, SAt, rdwo

'5 [rJMARATD FERaOSM. VITAKtNA 62 KES?LE
IKiãOfLAVJMAI . VlTAHriJA fl l Cl l/JCHA
HoNVKi7P.',7.-.i, v:tak:ha 6A
ICLCKlCRA-.r: Ci PI.AiüOXiNA),
Eí-.\fiILIZANTE r:.SFA?;i CIMCA-ÍSirO,
.A«. .IWí-l TANTL rjkkHilHAVn dt CAl.CIC ti
AM?:iJV".*NTRS *c;"r»'> XHCÚRfiT.-O.
ÒLSu DE aoCA: AlinddtI Cio.
Eflll<alA<)<-R it BQ(| irL. RtPiiUltii
i'C 11 riarlo c dt* acoido Cem ca padeScs

í^aAL.A;JEX
iflCe

2C R$4,41 RS8«,2R

50C
R$4,4'. R$132,30

EMisAlA^!
íOéa mco rs;,01 R51.010.00

SAC.HÍ
ãiO'i

IÕ3P RS6.4.'p ftS9.«TS.0C

'13
Ivgju». -.onrn Vlt.iir-.n-i E. k
ser acondlcionaoci nrealiagana
mrtalifss cr -fOO Bi. Vu.idartv sitriiiM
de 4 meje.e, e r3t.--.caeSo de .íte TO
rti.iH d« nr.-inga.
rpAKciit, roMA .'••.RRSCOX.A: Cain* -J»
ffvngo ttpc. coxa v .ivtotveuxa
rf.rg-1 a.-la, ser ailican it" ril •
'.«rpr-v». A.dpccie prcpriv, :iac

4ÍJoiCJ«c;d« <, nem pegajosa, cor
prdptia aem r-anchas esverdeodaa ,
chpílre e sabor prpprlc, :cw ausiJntia
<ic sujliiadcs, parasitei e lacvdE.-
Ler rw '.L 0 20 kg cwt teçiítro dc

SO-'*
E.*{£áCJLaE.><I .

I
SOOmJ

IQOO P.ÍA.Sl ASS4.oia,oi>

*9 S4S80 Bis.08 BiZTa.320,00



;iispe>âo aiiinal Servtcu
F«-rtei.i;. if.Uft.s i i|í> iMt.n

<19 validídé '.eripe:«Li.t» >ic
«ítoc.-.-jíai. A i:atr" lievntd ««t

r.s erabalaqen ctiqitiai do
taiitlv-note, it i^UA. cevara cai
(/lásciua, a^oxiua, (.lansputenta.
r?f..7t-nr». «Sci ifií,, accir^c

HAjnr-» i;cr. miei, cu; « sabo:

lisprAptina 40 pro.iiir.n «rSii a.aperlo
saoieíridt», desfjiiielaüíp, paqaican,
csoarOnartr. • par-iarerm. *
quAntirtado di» iijtia tH.«cir.->nt.v .ic
d<Taconqalaa<cn*o r.Ao poOeia
iiiMapaxsat c valor licite da cs
paio .iu ptcduCi. cucforrw Patlásiii n*

21l>. lie de rie ticveabio Ue 19&i

Mir.lstcrlo ib A:|;i<:l1i.uzb PacuArie
e Aeasteiraanto (Hapai. O piooutr
(l(!V»ta Hei nanlpuladc let cor.diçde»
de ;U3Íone • •e.cF-rat.uta ilifiâas, «e»
ijHf.-Uiaietr.iiieptua 'leniLinodiiti :> irate

íti:. 'levioamsnte teíi.-.ti.ico on Otqgr
otlcial. O pimlctr. ceveta zer
ttannportailn e» velsoloA

reítiqeiaCoUi ut^lizmins 'inicantante
|M.'i este fu». raRstltvldo Se

asmisl liso. renistenra
leqierneiva; e atoktcoi cm
esttBciuii; e nancidci: «ec ccn.li<;0«i:

nlqitclcHe s>l tefaLlrr ̂ aa. Os
Cuii^Lmiiítlvo eiiv>i2v,<iu'. iib-. ^
entroqao dos produica dcven estar
iini í ciiniSBiliii:, CTiai 'raivedua
lecnadu, auinlcndv-09 ce bcM datado

e  lÍBpnf!.*UBS: % p4nn .Ia nobalsgm
-Jevc estai inç-iíeis.' n-i rtulMlc-jW! .j-ju
cuiitéo D franqo e nsc soe.e&te na
CAlXO lie papulSi; i]Ue erc.civiíi At
eiiióalaqefts de prcduts.

KOCOTj SOVTNO: cerre oovina in

notviH cipo eé de boi (nrocotii),
serrado, .t;ngc;4do. embalado é
vácuo, deve apiasontsfsr Com
aspccLc pciipr.o, cJo «colotide « noa
ptfg.iVmo, iiiT, chfllcn r itAlior

próprios, ser manchas oBvardosdsa,
Uvies c" pai4f,jtfln, nnjliladon e
qualquer sjksLaficía oonLaminanLe
tjue possa «Ims- Io r-ii »-roc«rl*
qualquer alUeca^i^o de acorde UOQ t
Vlgil.incia SaRitár.ú « Kinintário

l-SiS! .O^O.ÜC

lu sebsláqom o S.l.C. , iiatio v
conposicic do produtc
(itlBncifícacáo tio corte), lote,
data do lsbríca;So s validade,
htecti; de teqistco no utláu oficial,
CCC, cndcross dc i«br■cante a
distrlbuiilot, llvnilicueii de
armarenamontc e quantidade Ipese)
r.v.n .ipt-enertnc-Ic deVe »ns «m | .icote
co'iqcl4do, pacote com ro inlnioo, S
hc e, riu isáxUnv, 10 «q. «rtnboluqea
liitc jra.

TOTAL R$&39.224,52

VDfCIDOR: JOU RIILLYn DOS SANTOS MZTO
CNPJ: 3O.25O.íl3/0l)0i-27
TKLKrtWE (B3199644-1380
t-KAll,: niILLYFtBIUTOg94AlL.CCM
ITDt ESPBCirrCACAO MARCA nHID. QOAHT. P OKIT. P TOnU.

AÇOCAR TRITURADO- Contando
3 ••caros*, peneirado, originário oORO^^^lk^^ 29000 M3,30 R$C3.800.00

suco da cana, ilvce da facieantaçto, ^



itutU de aetérik* tecceaae,

ptresitas ■ detritos sniuis •
vegetais, contendo eproxiniadaeente
9$,3% da gilcidios, rotulada do
acordo cm a legisiaçao vigente
Kebalagm prinária transparente,
ineolor, temos soldado, pese
liilutdo de Ikg validadar ouniaa de 6
eeses e í^ricaçdo da sta 3C dias da

•ntrege

ARRM. erros grso longo, tipo 1
sobalagm em Ikg.coa dados a
. idenenílcaceo do produto, Bsrcs do S&fM BKBUJWSn ... ..

' fabricante pr.so d. v.ll^ed. d. sCeOB OORO Ik, "3.*9 M309.400.00
01 ano da acordo ecei as normas sei

vigor da AMVtSX

míDIRA OB WkMDlOCA BBAHCA nn:

farinha de udiaca torrada, seca,

fios, tipo 01, branca e amarela,
isenta d* sumidade, pariiitoe e

larvas, COS aaperto, odor, sabor
«eoJKÜcionado en pacote de SAFRA PAOJTE DS ... ,, ... ..

" 01 RO, que dever» contar aetarnsmenteM OOftS Ikg «830.960,60
cs dados de identificaçto.

pxoeeddneis. informaçAes
nucricionais, número de lote. peso
liquide. mbalagan secundária

plástica resistante.

KáCáRRjLO TIPO AJtSOLIHHA: isassa toa

OVOS, VLtaaiciado. cc^wsto de
Bstaria-prima d» primeits qualidada. aieisi

30áás e li^a. isentas de terroso. AQRZA <900 «83.17 R813.6SO,00
parasitas Inbalsdo ea pscotas em ^
5.00q Validade (alniu de £ eeses. e
fabricação da até 30 diaa da entrega.

MUlklU0U3 TIPO PARAFUSO: massa Cosi

ovos, eoegiosto de Bstéria-priaa da
primirs qualidade, sás a liáfMs.

33isentas de material terroso, HEHATA 4600 «83.3S «89.400.00
|»a74isltAa. SR^AlatSe m p»cot«« coa *
500 q Vall4ad« minijaa da € Moas, m

fabricação da até 30 dias da entrega
HAROARniA: Bsrgarins vegetal sam
gorduras tzans a san sal. coai olao
hldrogenado, £5( da lipidioa.
Oriunda da Oleo vegetal eomaitivel.
contando vitasiinas. açúcar dentro

dos padrées legais. Produzido e
embalado dentro des normaa que
determina a legialaçáo Craoaaa.
ambalada m potea. Ha aabalagaa

35orlgloal. devxdamnta identificada. ^(^^^^^^ 3600 R$5.00 R81S.000.00
com rotulo contando todas as ^
informações do produto da acordo cm
a legialaçáo vigente.. Apresentaçáo.
aspecto, cheiro. sabor a cor

peculiares a deverão estar isentos da
ranço « de bolores. Praio de validada

e peso liquidei na mbaiagem, válidáde
mínima da 0£ mesas s data da

fabricação náo superior a 30 dias

MILHO PARA MDVGUZá AKAR8L0' obtido da

graoB da sabor proprio cm ausAncia
da umidade, atônica. resistente. m psrvrrr

36 isenta de sujidsdss. parasitas e . 14000 «81.07 «814.980,00
larvas. Bnbalagm plástica flaaivel.
atônico. resistante, cantando

validade mínima de £ nesas

SAL XiXiADO: «afinada ladado.

beneficiado e isento da saia de

cálcio a magneaio. io^uretaa
..orgCniCaa, areiaa e framentoa da SKBALAOM .... ... .,
"concha.. Produzido . ambalsdo Ikg M»30.00

Conformidade Cem s legislação
vigente. Si^alageBi prisátia: pacotes
Cm 1 kg. O produto a sei entregue



nio podaci t«r v&iid*de ainiaa de 6
■ veneez.

TBKÍEtlO 8BC0: utzaido de saaencea de

eeninho de príMlra quelldedc. paro.
Ccet aapecCo. cor, cheiro, aabor
earBCtecl.at.icoa, aae mlaturaa,

laantoa da au^tdadea. paraaltaa e
lacvaa. Enbalaçan da IQCg, ao aacoa
plhatlcos tranapacentea a atóxicoa,
llupoB nto violadoa, caaistantea que
garantao a inceqEidade do produto eo . nraat arrvu

41até o Ba»ento do Cona«ao ^oS 13^ M5.250,00
Acondlcionadoa A aahaXagaa datoará
contar idantificaçAo fazdoa

iaeradoa, aatarnaaanta oa dado» da
precadAoela, infozaacAo numclonal.
núnaco do lote, data de validade,
quantidade do produto, o produto
daveci apcaaantar validade ainuaa de
05 Iclnco) awaaa a partir da data da
antxaga na unidade requiaitanca
VINASkZ: Produzido da fecaentaçJe

do vinho branco ou tinto. Produto f
tranalucido a de cor, sabor e odor

caractacistico. lebalagaoi pnaaria: waacofi
42 Praacoa pltsticoa da aproxunadaawDteSAMBAD* 500*1 <000 MO.94 MS-^eO.CO

500 mL, devtdaaanta rotulados, da

acorda coei a legislaçlo vigente.
Validade niniaa de 6 nesea. e
tabrlcaçao da ata 30 dias da entrega.

Carne Bovina:Carne bovina da

segunda Etagca (ACEM, PALETA ou *
ntALDIKHA) , EEH Osso, taáxlno de 54

da gordura, navimo da 34 de
apcnauroaea {nervos) , aaai

cartilageai. aea osso Rasfriada
apresentando odor a aspecto

característicos. Cor variando da

veraelbo cereja a vcraelho escuro,
acondlcionado aat sacos da

polletileno de baixa deneidada.
Btòxico. lacrado. laaistanta ao

transporte e acBarabajuoto.

amais da rachadura na aupardeie.
aea furos a aea acuBuloa, contando

na paio liquido HAXIHQ da 2 kg
(dois quilcB} por eadulagea. A

MbalagM, devera Conter rotulegea
especificando o peso, identificação

ccoplata do produto; deta da
aevaaaBeoto. prazo de validade
dentro do limita de 104 do preso

total, prazo mAximo de Consu»; ««TfR . MIS.70 «897.«00,00
"  taBparatura da estocagM, BOI

ansazanoacnto e eaiiaervaçio:
condiçOas da amazensmento, noate a

andereçe do abatedouro Constando
ubrigatoriamAiila o raglatro de

inapecAo animal no <S.X.r.) Serviço
de tnepaçAo Psderal A carne davera

ser entregue na eadialagaB
original do fabricante, reafriada
g*C a 5*0, aea aabo Hio serie
aceitas eamea cc<n odor, cor a

sabor Improprioa ao produto a /eu
aspecto aaolecido, pegajoso,
eavardeado e pardacento. Com

exceaao de gordura, de cartiiagee e
de nervo O produto devera aer

Ba.nlpulado as condlçOea de higiene
c te^eraturo rígidas, ee

eatabelecimentoa destinados a asse

fie davldasenta registrado aa Orgio
oficial. O produto devera aer

transportado ee veículos
refrigerados, utilizados unicamente



puk «ata fúi. constituído do
■atarlal liso. toaiatanta
uípcznaiTal • atòxico; coa

•atxsdoa. • uotidos «a eondlçdos
higiênicas aatlafatoriaa. Oa
funcionados airrolvidoa nas

«itzagai doa pcedutos dovaa astac
uniformizados, calçados

tachados, nancando-es sa bem aatado
a limpos OBS: 1.'' paso da acd^lagaa
dava «atst iaípcaseo na aaã»lagn
priffilria (anbalagaa cfut contén a
corna a n&o scasante na colaa da

papalâo guo acsaoda as sabalagans
do produto) a aaibalagaa secundária.
As aabaisgans davan sar LACRADAS a
davM scsmnx os COSTdS descritos

nasta tanso da rafarênels. O

produto davara Contar rotulo c«a as
InfermaçOat datarmlnodaa poLa
laqlalaçAo sanitiria fadacol.

:<vi« u.

InSkn

TOCU.Ít«l. 2SS. 7fi0.00

1 ? ftup «soo

V-ll.;--.!?; lur.üA - "•ICr-.ílAr-reMTü ftF CEREAIS I.TDA

ri .íí: .i;4, uuC!-s/

TSlErejIE; ie.)|08J6r-('9Cj
S-KAIL; CI.WZRri.AL.FíKiirHAri.CfJH

::ek S£P2cin."A(;J^
BISCOITO SAIOACO : TTBQ CPEIM iTOAC/EB.
.-jocsnin, r^ntan-li. üisii-Mwnt- f-iiinh.»
da t:".go r 1 queci ca cor f*írrc ç âc:dc
fOiicn, gnr<iuts vffçnt.a., ei de ^tircii^rs
L''srio« sal. r.'Akss^eni prirrárts, con
cliipla psutifva»-. ficjire:, cuna pus?-
liqult): dc lOOg, de-1 dstnenia
IdcnM: l'"A.ln íToriiotru* oetBimina a
Icgl slaçlc . O ptoiuvo, .iSfi.itn cm-: s s-jS
•nuví Jagíir., nnverâ estar «i
confvrtiiidade .ccn a leaisIaçSíi vjgcnLu
cor.Jtárido narra, cica de faoncasao e
«si Idade ■nintnii da (• icsc-s i dsM nv
i>l>»lc»çic nâo superior a 30 d as.
HfciJ.inRAo TTIl.- EsrA-iETTt: in»sr,a C«n
vves, -iLa^si.-.jrl?, sMspoa»..? de .-atexia-
pr m» de pr me;il qualidade, sâs ■:

iiliftipan, isentas dt matct.al Leccao, RILAH
parasi.ts. Emfcí i-Jc fi pscotcs :or.
SCOq. Vai;dade eCniaa de C aeaes, e
/«bricaçío de ate -Jh dias ca «nt.-ege.
KlGAM (UDUINOJ; íttsca. «ntaiaqe» de
ate 02 *g. ide.ntií icu-Ja. fruceile.-.tr il»
estabeiec-aunto cen Inscsçio !iar..tatia
Ofliii.ii (21F jj 2IE), «Ediaiaqtüí
Contendo -intcrBUCdes lORC data de
vaildiUíe, ♦■tffiper.ituía de BStrn-irj.mi. '
transporte deverá sei en cantnlia:
rnírí.jerac-.i cr sooido er noir.er dt.
Cwczetu n* de 30-'0t;fl2 c Ourtariu
CVd fc /B" (if .n/ni/aa

44 Sani > xz i.i. A iiaine cevera ser i^ntre-jue r áiO-di

MARCA llirr.,

kq

;,ÜAKT. P.-dSIT. f-TOTAi.

Rã7..á9 RSfS.frOO.CO

33000
:uOg

rs:.66 flSS4.78&.00

insao K»8,a£ KSS3.976,00
riA emn.ti niiginai oo r4Cr;rante.
Hiijv set.lt. '\<roita4 carnu,^ iica rnr
r  iitpròpri-is to p:iniiicx -/ -ji:
usiuidtu omoleclau', niiijoiuou,
«nverricaao r f.ardacenr.a, roí: ex.:e.i.;.ti
de i.-atlil.iqen e ue reiV). •ObS: t T«e-
ili n!nb4..agert .deve estar jjapresao ns
emli.ti.icien -pin contaip a cotne « nfl.'
stiB^eiilf na ca.ixa ae ospviio-oue ecç-Tmas
i»r. Hml.iaiatre/iK 1'. iiiijiut';.

roTAl.»5?44. 365, 'Xl

VFHC?noRt KtA-TH SITTP-TCA- HÜSM-IIAB ErBRT.J
CKi',:; Í1.66:. ?7f) 0001-44

TSIEFQSS: (âi)



'-miM

HA;L: HEAI.TB.KOSyiTAiJlH.tlClTACAO^OUTl.OCJK.CC»!

r:KK Wl-BClflCAiíAS HAHCA fMJU. CUWT. f.UKit. V.rOTAl.

CF.P.KA!.: TARA AIIHEIITACAC INFATTI,: cm P<.,

(te^tinado a Crianya.-; .» par-.U Ic sexto
aíK de idade, r.ilha, leto scdio :>a .

itptooufo 9X po se» ^oifiuiís ttans, NESTIE ÍC!I ?.iZ,69 RÍ907,D0
enriTieeiiin 1:1*. vitaBiria,» e nlnezals, '
rn.T.TSíendafis pAca rriar.vss s partíT d« 6
nenes de idade.

FO.H.wiJ idCAiT:: ut sEGu.iffivro < z*

SF-MKSTSE): fôrsiula iríarii . de jeç»er.".e
paza taclcnlca « patlii doa ■> «eacs de
isaCG.cer: predurmlncia prcLêice ce
raselr.a, a.GzescidA de a.e.os vegetais,
inel lode/lrsria e ciriqjci.da :5«
vitaminas, mineiais tetro e oiit-tdjs lata

jgOliçoeJcmentc» cor.terao 6».^. d, com i50 ft$?8.00 ftSâ.JOC.OO
S, colina. SlimentacSO de Ictertes, eir
sequõncie ao asqucaia aíirocftLar liuciaao
nos priaeircs i naaea d» v-.da. í^cas de
no «axiir.o 1 ko eericneo 3 íriqee, dc
produto o data dc .-cticvnorl o superior do
produto e data cr vcnelrentr superior a
TS ceaes, 3<v. amas.^uirentcs, vaxanvntoo e
ferrugens. n

Tr-AI-ASS.007,00

•/EíKTdOTH: CAIU/OS G A OtítrAr.

CtiPiT: 30,958.204/0(1(11-00
TeíErCWE: (5e»2M.3-S6í2 / JM4--éa-.r
i-MA,L: CCÍ''iRCIAi.VnrwáE53C2o:96®í*iI..COH
.i-íK SSRLCl.i^-iCAÇAO MARCA UHIU. OJAKT. P.UIUO'. H-TOTAL

CHLMOGEHA SABQK HArOKAL: Biniiau rjfflfcia-tM
•.«Jennquecido ctT vuaoilnaa ct^MSESA' R52,6S RS107.660,00

aiinetáls, Maliot -laülcírn.j:.
LEITE! ieite ínteifi.H «r. i.:ir-i A
instantâneo. EBoalaqcD resiStonte-,
con solda lefm•.'.nia e ;r-t:e<;ia p;-
conter.lis da t a de fafczicacãr e de
vaiiiaue. Pirxlut.; no Rinimc, rNBXl lítrm

ISdaCa de fabrlcatao aSi, superl.ir a JOBECJUIlA^^n 232000 ft84,Sr, M999.000,0i)
dias e data <• va.liaue ntnlr.a : jtiai '
a 8 meses. A e.'al'9laeeei devera contei
«a i.ttozmaçce.T do f<toautii o lin
fsbtlcante , tcn{oine ledislatAo
vi!)enCe.
oVi) igalinba, ttan-d m; r»-»#lno,
tino excza) : Maniiiiiado se
•.ondluOes hiijiâni.uas e pcnven .etilea
de anisaiis sadio*, iser.toa le
aUl^ldades. trincos * quebraduras '-a
••ai:<a. O,- prortiu-ar, re'-*«nr.« r
embalados «n cartelaa de 30
única,le.-ç, prore-jiílos uon íllne
TVC, devidanont'. dostasado j nooit
do ptcdutnz, d- acoioo cor
leg.slaçic vigente, oats da ?arceuaal,aUoee. e validade r-.^ grande. S\0 / R$U4.240.00
âssim come as cor.dlcSca d^t JOSs , .

.. . ciridadfiB.
amaxensisente. pjdancii rcr
«co.-vdiclonados ec< caixas de
papelAs õan t.uipa. ser
acondicionados err Características
nicrbO-.oidgicas devem estar de
íctirdc com a I.EG.SLACAO VIGFllT-, C
prsduts deve. ser emnaladn
informando oí>» idalct larenie toro
S.T.F, tServlço "nspeçi: -edrrali .
Ftaíc ''.e vallii.ido .Ip IS .linr .ipAo
fabricaoSc.

TCrmt-RJi .240.840,00

VBlICSaOK: ClSTftlBdlLiaHA 3KALMAC LTüA

a.*?.'! 1".07-i.542,0001-.-?
•reLErOME: <8312238-5401



t-«ík:L: K0!íS0;u?<>;6.ccw.[ís

:rtí! ESíKCiflCACAU KARCn ÜKJU. OaAWT. P.JKil. f.TrjlAl,
FRAKiJO, rSITO: wíctic ao írsnqc, \ifO
F«i*.o ciwiijeiaOo sim eciíâo -^rti f

-mfiKir-x. Aspectu I:£0|;rlo, fiilí."

MíCieCiil* » n«r pogsjosa, -ni ptopri*
swc 2wifii:n.s» chei::' !• íabor

p-.",prií. .'íiT a'».i*rri*
p.tzaKü.nn •• iatVAX, «nliataaex Oe l!s % 20

kç com l«ciitro Je tnspecSo animal no
Slf. <i" dalA «l»- va.iitói-.f,

tvnpmr aCü'-a (ie »slnca9mn. Kao s«r3c
aioi? i.<i3 «iloi, .:.ii f sitci

inproprloa a? prodi-co aepseca

'iHiiiionve-taiío, pírrjajnsc,
uBvutdvaJt^ V pii-Jao^UvO. !■> <,iuai.. idaJc 3c
4>7-a rfc oçafron^ecanwnte náo
pôdcra ultrapassar c va.or i..;aJ'.c sJç t»
(Jo pBso de praduco sanrcraxe rarlsi.ia n*
21t(, dc 10 dc novesibro dc ;9S8
MJr;atiSric da *3riei::tur» Pscuiriè e

4« AbastBCiiTJdnlc IHspal . c orodutc de.ccáPKlATO kq 12000 KSg.OO R096.090«00
Sdr nar-pt I ad.*: «m -Tnndtefld.-: d® Mg'.»nn
e  cirpímurs -igldâs/ em
9Stit;®.erim»ntos cmstinaecs a ssct Fim
ddcvdaineti'.c rçqis-.racv cr irqJo
oficia:. a procjtc cavsrs íar
iranspoitado c: veículos reíilacisaoSt
utilizados Jf>ícancn-ç para eatc ':a,
ucinatitiiliiv li® autties^al lisn,
re»:atcnic wpcnr«ève e ar.ôicco.- Com
«stiad&a a rjinf.rtos en -nr.íiijiss
nlçifenicas aatislílttr.as C» *
funcionST ..a.® er.v.niviKa nas enrtaças
dos produlas devca eataf uniiafri/acos,
Com cilca-icj fechaco», Bentsr.do-os «n
bOíc ■-siado t l.-prs.-ORS: -J p«s-> tá
CBbslagetti deve estar .r^rcss; na
ctabalaceir oue -ontdm o piodutc c nlc
soBcntc na í»;/a dc papelão çuc jccoda
as enbataqens dc picoutc.

r«AUl?96.00C.OO

VEltCStOH: K L KOm-tIRr- CA SILVA CaSEBCIAC BlIUíi.:
CK?.l: 22.SB6.2fiV'OOCl-i.1

7BLEÍ0NE; (83 1 WIUV-Vl íB
í-MA: 11 MLMOWTi i P .-ICCKihCi .ViíQtA :L . CC«
-i'HM i;.sptc-sacA;Aci xapca üniü. quant. r.UMiT. f.tçtal

ALHn UPANCOi P«.s'i D.fiidlu: kíi *1 ■ UrsUitii
lUc.onal ou Imporc.adu. Clessi f IcacAo
SBin (IfllBif.-., .yu£idi.-íüt«JSin-.€'
dssenvcividctí, cco aspccic u sabor
MractiriRiídos, unlíí.tfii-iscB nt<
tarijnhc t r» cor. Jiso .icia- perfcatsíka
«ac.lailijra'., fi-rfiiiaudBs. Corres e
dentes j.nocl.oo ou hretadcs. ...

■ISCarartcElr-l ;a.s }-i.ils: ri®v®-=t nA'k'RA PSIS.OC fiS21.000.CQ
livttt du enietsciJiidea, u.setcs ou
|i.!ra--5ir4«, uru.laite, rena e d- resíitn».-;
ilr lafTi ii7.%n':«ir. iMar.rc i.®
cara.Tat karloan «irtcoitilóçrraai dever*
tilxKlrucr A UidlSrACAC C.\íltVl"C
IMinlBr.e; 1.1 du Ai.jri-)1 r.uia Pecoarta
vUjdecei a CtBlVEL c Abosteuir.entc -
fttr.M.
lUiKAlIA TjA TSRAA Xt 3AHAHA RE COr.TttEAll;
Ss.r.ana ha "eiis, ir narur»,
âpreaenlardo ?rau ca metoraeSc qu» _

>ii!r(.tt«t -1 iiiar.if.t:..v.4:.. r. * K-0 2002 RS2,9S RSS.9nfl,(»
'ranspert'* e r crnjs—>arâe «m rordijóes
àirtfUAUAS fia:a o C9n''>'j0M>* í*ca
ÓC £U. pAr»«. '.4â C
OF.RTN/FLfc: Ti 04 pripd intacta C

S2Ueipa. C.-wipar.ta. (itir.t. Com .-.olfir açáo a . kq 3C3 RS2,98 P»«f8.Da
tamanho uniformes iipicos da larislabe.

h



€/

lu.. üãíiâ

■ •r tt jics, seir- tacnadaras ou ínrtos ra
':a nAi> .iviieser.^ar^i' nanuhan,

jtu^.iu^adurss bíloc«« cu ̂ JLros iatoi.os

'Ii:ir í>;iRBaDi A^-.Kíit sua aiiai<íat.-ia «
'^ualia.ide. l.ivre cs uaii-dacle 4Xte:!)o
iiniiiifirt- lis reolduc-' t;-

tk- jylheita . isusntç, con

w cbixki-í •(«•vidtimMit*-

ntcienazaclaR.

í:E30LA BRAHCÃ ({«SCr-lHALl:

3«n dstsit:, sut ic.sntsmsnc»

l v-dSt a>.rs<Tt<". n /iitfíor
'Ib'.cc3 da var;*dad« • lir.lfornidsds no
'.amanhu k na cni. HSi- '■«•tA i
Fíriuraçftss e cerúca. Carí;lc.''.3t .cas

ds"'^ BSJ4,320.00
anorsa., de reeidur.s c» '«ttiiixAntes.
tfvanlo csrac'.ecist:cas tt.:.croó.oliyicdSi
deverO obedecer i I.E<;iSlJicR« •.'•CFHTF,
pi.imte as .-iir,í£rrerlau.c.íB
s.lcroscÊpicas, tio apresentar i
n»:i:duileji devarn Faraaitcis.
i.fcRaMJA; .'•ftranja do Ceu* Se
p';aaira ^aiidade. Cnr çrau os
sisLuraclo La', que lhes oe/rILa iupor'.«>
transporte, msnjp-jlacao e Conservação
adequada para consumo ined.aLO ■-
lnicol:*.3, laie.i-.hc nid.o. .rpresentard.-
ccir, ciiiD polpa tliTM e intnria, tamanho
e ocioracSo unlToraui. 114c ap.-escnis.nio
m.jr.ehAfl, machi.cadurais, bclr.res,
31.;.-datíe, terruoce-, «ancha Oxidada oo i

r-ourtos .leíeiroa au» posnísir .t.t.eja! n.i* 7N , .. ..... .... ..
aparência f qual idade. .,.v.-o ot jeiioadc NA-URA ''' k5i4.9»0.Co
externa ar.oima. e ue vestnuos de
:erii 1 • rancss. íJa- coltelLi recerre. car
acondtcionascnLo er caixas p!Ast<c3s
devidacienle hiQÍaniradas ci sacos
platLieos transparentes prOpncs para
illneritoa. Coa scséneta de siitidadn:.
pa-A-'-.-vn A 1J r-raa, <ía nnn-rin --.-i »
Rssolucdo 12/79 sa CHKPn. C produto -ruc
n4c apresentar boas cítifltçees para uso
seta recusada na ate da er.cceqa.
«ACA iftosuwnitl, .-ala , fu^i, extrai
•■tcoulf procedenf.' de plinta sad^a.
'JnKt au ConaUSn.' tr. tor.utu'',
(lovcnds se apresentar trcsca c ter
.itlfldliJi' o qraii ideal n" tiiroanfn--, ntisiu,
Cor c sabor prcprtas da variedade,
artesencftr grau -le maturacAo r..r,l .pjn i.nn
permita suportar a mar.ipuiatio, o
t2an:;piitte e a Conaeivarâ-.i tm vcn-ir;";^.-;
adequ.\:ias pais c Consumo rediatc v

Sf| JJa.i A.starAjf. .!Arttli:niíi. H-i' 32591 Ii54,12 RSlJl.híC.CO
•|i;atsi|ue: lesdes de ottqoiii Üsica,

CM, j>ot .nicMCm, n ijMnnvau que
aíotAB nuas (Mi.ici,Ail.«ticasc. IJ.Ii cnr.tei
aiiortAncia terrosa , n,;) uradAi,
ptudUtUA quiactcos ou «cirpiis rrritL.innuu
aderentes superlicte da casca, esiatee
isentei de airi.-.taue •rxterna anc-reM.,
aroM e sabor estianhos. Taitaiiho médio
A  unifot.-ee, categnna 2. PA0R5X?
CtWt°0K.1£ l.ltlàl5L.AÇAU VlGoMTt.
?ÊRA: produto de prinec ra qushdsce,
T.aaaoh': o cnolniauâir uniíotff.eí:, ■inveniln
n»r fcee aesenvclvica s cvariuru, C.-jni polpa j.

eitlrm» e tr.tarta, ;inm dain.u ft.n.:;,.-. *3 BSlC.ll RS202,2n
mAiTinii:o.i otiunclnn dt aui.vinfiM n ' '
tian.spnrte, 1'an .« casna uniíntuA, sAmi
mctuiada.

TOMATE: >'resco, tupo cer.u.n com qi"au dc ™
tímaturaeSo tal que lhas permita auporrai' kg 2''509 R51,S8 R65d.*í0,0Q

•.ta.nsporle gtaudo, ew polpa í.ino n '

n



intictâ, coloixcio Coie e t4n4r.ho

unlfiiineK .ia V'itL«ciAC«f. SAl»

aprca«.ila..do iiaiic^iSí. .%Ai!,U':4a<j< Sí.

l«>xoivM« ^':3íl2i1i1r:ii ra:4, Ltiiva.s,

£erruqen ca oactcs áefeirps cue fujasam

dlCecax .'•uci d;>ax<!!nclA <? ii.u.tdaJei

Itvre óK i.fii'iade sxtevna onuiatai v de

»ir*r*r •• t".-)!.»!;-!.» ii»

teiMilsan-.s*» fiaíutt' a» ç-alrieit.ii

tit:vTir- crie 4c-irj;jriMi«a»ntr «a cjíjxin

(•Xae^ io.tr 'itfV^ddaenct* hiqi«hiZd:ldt

JeSi-íi
.xt%.

í?0 t

-.'r)TALRS282. <90,20

:k

■ tttr;-RA
k<i aoQO

'/EMCEDUB: S"21TAVIA APARSCiD.A S.WTJS CE KaRAlS

CH?.'; 19.962..' 43 '(HICl-ll

■.toxFcwi.: (Siiygdjr-^iPn

E-HÍ.:L: .WTLlKP!T»Sftr:ALi««riTKAtL..-3H
:tek E5?Er::rrc,\?Aj kakc^a •.min. ocmít.

BAT.XTA 2KLG.*SA, LISA, EXTRA: r;ii»«nho
•jo-io.tite. T.itercL.a dc qjA idade < íea
der^jfos 3ii2iciínÇ'i3M.l*-e aeoenvoiviJo3.
Coe aapeoLc, arena q sabor ilp.cos da
vai ledrtilr-, beoiBÍioiada «* ojasírifiocitla
Cov aniranrididc no lanarKo t oor. ser
dn coí.neita ifent". Zr.unrad a»
rasnaduras. per: uraçíics, ecr-.et eu

iil ieeôes ra<»ránicas o'i prevocailí.'! pníj
praeas eu doeneaa, Devo esiar livre, de
nu^idaoes, terra e residae.a de
f rs li lisnrrrs aelrtlerttea à níc
peéende apresertar ederea e saberea
«•rsteanatii!. .Soa poipa devera eii'.«i
Intacta o ra cor caracter'-At'..ia. uuanio
àl, .'.li.llltMl.l.V l vj« tTlintf.l
deve .jbodecer á i.Eü:s:>CAo VIGEHTF.
BCTIKPAB-A: t.lsa Con» polpa .nlactí e-
Urrpa, ronpacta. firme, cem oc.l<j»aç4& e
tscranho unHcrmc-s típicos ds variedade.
Sen b.'0t05, aem rachaduri» cj cortea na
casca r.io apresentandc DancHjs,

j.nacSucaduras bolores ou ojtfc.n defeito» '. K
que pos.san alterar Cua aparínclo oHATUftA
qualidade, ".rure de umidade externa
snctini-I ce e do rcslduei. de
í*ert i 11 rar.tits . lie colhe, ta recente, ccn
acondi-Cior.anento um caixas devidoac.-itc
hiç cricadsa.
CHUCHU, EXTRA: IcquircB dc elevada
'.^ii.al irlad», xuf : ri eiiri,fliHri»e
dt-scnvolvldoa. iicvo apresentar aroma,
.Sfllmi, ij;,iraHi;;i,, tamarmu imif:iine.v w
i.ipicoB ca vaci.edsdc. Ndo sfto pormiitdos
nv-H ieirnwr.s aníeitos qni* alrntem i tnin
confomacao c dparOiicio. ;is .urunea
prõpcina 'paca . . r*(iT>,n;mi;. iicvem shi
ptcCBÜentes de veqer.aJs íenultios,
eatarem .ivien de enfi-tirtdsdts , nSn

y-'i IQOA

:n

P.JKIT. P.TíJTAi.

»2,SC R$22.40Q,0C

KSI3,13 KS3.150,00

Shdanlficadca poi quutjquvr Jesdu dv
ovttjnr mc.-Aníno ou poí innetor., nSfi
esTai-Bi .tUTitx íi». '.itita, ti.ii' iinnt »t-m
nocp.ia e.st t.tnhon Aderenr.e-, i.neiirnr in
UEu.ú.id« extvina .tnorm.il, »<lvi e eiiimt
natMtWox. rJiRArrôP.IsriiUiH
MlCAOB10i.'5GlCAO: 5» lo^ures devetâo
obecnrer aos piurCen eataoeiect Jc.t
rO-Sl-OWa CEGl.r.LACAO VIGEHIã.
CA-R.ArTSPJSTICJLS HICROSCOP:OAX; AunAncid
•1» suji.larjen, l-atusitos f rtives.
Ll.rtXn TAHITl: Ttp.i jrenu! Tr.m .ii.iii le
.tvatJtacAo tíl que ího» permlt.t njpor-.ar
r.iH.tíifx .| t,., na-".; pol *vA*. v ronuieivauA:*

51 adequada par.- -'unaurM medialc e
l«»Rni.t-n, tamanho reiiic, •>! rener.ranoo
ee-T, c«B polpa rfrro e irlacta, Ijrtaoho
e coioracAc iir.ifnrM. HAn apiaxentando

MATUM kq nOÚS RSl.eO 1)019.800,00

JK
HATVPA *9 JOU RSJ.OC RfSÜO.OC



toil
cMr

r.c>ic!s, nachueadutiia, boloze»,
:i:j:.vtadB, tKftvigiaz nu iitiLr:>5 dafiti:,utf
ciuc [^jssani âp4i4nci« c

l>lvs« <lH :tiiU'lA<le «xtezná

âxntiBãl e de tesiducs de ferTiizsenLe:.

Pr»ioiit-,i de it;.ir.eir.,i leter.rc, íüít
ücondicitiriaBenLu esn ':a;Xiiâ piasti^ras
(Invide-^erre h vjiurl jH lan .

SffiLÃO: produTC de prl»»:ra qusUd.iile,
fietro, íriitmi r.ujit naturerSt: A<xeíf,i»tJa a:i
ecinituno, Com aspezto, ecr « oh«ro e
saiícic própiios, sum iviiiia íitne ••
Intacta, devendo ser bei» desenvolvido,
Inenta ite «nfe:nizrtadns, parudltoa e
Isrvss, mslerLal lecroio c lu; idades, TíATUTiA
üem daci;ii e nedAnioou ■i:iURiii>d
do iBaiijscLO c '.rstispcrCc, .Ic ca.txtsMt de
e  tezente, .ivie c» «dl.-itias .le
íoz*.ilizanLes, lievctidc ser Li-3-.aF«rtaca
em caixas de plástica hiqienitêdas.
PF.PTHO: Tírme, int-íCic, crm ro!ora:Jo o
':amanhQ vniícrmc: '..picos d.n variedade.
I.'»»"ntc dB anftfrnidioes fl.eiess
.Ttecínleas orlLodíS ee trar.8pwri.c. H4e
deve estar aprasencands manchas,
-nec^ucaduras, bolores, Bvjldados.
isento de lesões físicas s necinicas,
peziuraobos, cortes, cu sjtic; deteivcs
-luc poaoam alterar ija cpar?.ni;i.j c
qiin.Ktaiie. útvrn de iisailade cxteirui IK
aRcmiül e dc lealciíOS üc 'cr*. 111 lartes flATUR*

Pindutii <ie r.-riheíta recente üíwb
aocridicionamcnto vm cci/as plásticas
>iev:rtazienr« higleuiaoas. PKPIVü. oe
primeira, épiescntando gtea cc
maturecio tal giie perxira suportar a
fianiptílacâo, •.ransporto c a úonscrvaçic
ee condi cOcs adcguadas para o oonsui».
com ausência de s.ildaoss e iarvais, de
acordo cen a resrlucão '.7''a da CDNPA.
SEPCi.KS WEBIíE: fresco f inv. coei
culziauSo e tasotihu unltoimee tipícoa da
var.suado. Isento de enierieidides
fletces e laecãntcas stiumlss du
transporte. Nto deve apresentar
aarchss, (Bachucacltias/ btilotes,
sujldades, lirzvc « intíctt, ser lesôe# IK
llstcnn e raeciniia psrlutaçfies evites, UATl-KA
nu outros deteiies qi,e possam alcirar
."Ria aparência « qualtdad*:. livte ,ie
umidade externa anormal e de aUerae sua
te«írli:r;s de £sttiliiante». te -o.heita
recente coc acendicicnamento er caixas
dnvirUmorr.B ht-jienii.erla.í.

kg 411(10 RSt.OC ftêe.ocíl.cc

O

kg iOO ^sz,99 OS89'',00

>".1 ícaoQ tttJ,2C IU34.»69,9e

TOT.XtRÍOO.Tm.OO

Cr.AVsUIJ PRIMEIRA - D.t VALrRAEE I.^t-S PBEWS:
A lete.rtda Ata de Reglíitt'- le Pietcs teta a vtqéscia de 12
data de pdblicecAo de seu extrato na 'vprensa cPtnal.

icdze) DnsRs, ' uiaidesadcs da

A ex atincia de preços regiscredcs r.Aa ooctga a Prefeitura Mur.icipal de Santa Rita firaiar
euntiatacêe.c attundan Ou St^iitesa dn Rncixtia dn Preços ou r.ua duantitativos escpmadus,
focuitandcoe t reall.taçio d» lir<t.a(3c especifica para aguistcdo pretendida, assegurada
ptefazéncia sc Comecedo: resisti s<l'i eat rgUAlclade ir curdicOen, sen <pin rallui dizeifct a
recurso ou inceruxsrio.

CtJiUStnA teOUlUA - ca ÜTILT2A';A0 da ata de SPSISTRv- CF. PPECUS:
A cada efetivacâu Ua cor.tcatHcAo ;lu rnyliirra.-Pi dt><;»:esr.(a -Inula Ata, ilevuii.imainte
fomalixads atravoe do ''especliuc tedido de Ccr^r*, serSo cbsorvatiao s> cléusutas e
cor.tsicfle."; ronotantes de Edlr.a. oe .icilacAD que a prereceu, ecdalidace Pteglo EleriOr.lcc
n" 0ea/2u2;, parte integrante oo presente Instruzientc de eomprorisso. A prosonce ALs de
Reg-.stro de Preços, du.-.ante aua .-igéncia podetS se: utllizeda;

Pela Secretaria Municipal ce r,duc«cao da Prefeitura Municipal de danta Rtta, gue também i
o Orgáe geic.nciadot rcsponeavel pela a^inústcaclo e controle desta Ata, cepceeontada pela



Oi>

Mi

*u« «stititutA ot<jAniaA:;;nnAl dirfir.ldrt no i«spi»i";ivi5 ptn^iíaiA.

9'ts OcifâoH NU «•ntiiLiUMA lia ptUillita, oBfntVAdnji d& (UxpOHLçâen do
£lo-.r&iiicc n* 904/2CJ:, qu* :'.:&ioR> adesJc a ea'.a Ala, vadianic a conaulta « a aituèncsa
do irqao goranr.iador s s^seruanjc c An. 23, ça.iaçrsTo 3* e pscioraCo 4', Ir.elao !T d:
IWctBto n* 9.4S8 dp 3i es -iqo6':o oe 233S.

CLAUSUt,A TóRCElHA - 0A2 SlãPOSIÇ^õ W/if-.S-.
tnlsgrain sala Ala, j KdilaI co ireaao r.leifõr.ice n' 00'</20''I e s«ud «ne>(»«< o a sequinie
F-ropogr.a v«nr»<loi« ci<' iBípri-lN csttarjí:

- KAC CCMLKCiO Li. A..ÍHE.NTOS

! 1. 4, 9. V. 24.
Valor: RSi4.no.Oü

.- L atKHAftiC Ut SOUiA <1 CIA ifUA
IffwK.i): 2. !i, n. 26, 11, .M. \ .18, 4S, 4".

Valui : Rí RS6'a.2r4,=.''i

- josi mu.Yra 0O5 sahtor brito

XtMCa): 3 , 7, 30, 30. 33, 3S, 36. 40, «3, 42, 43.
valos: R31.256.760,0Q

- C5KÜA U-;.HtRC20 : .=.\fiC;CW.1£M.O i;; CaStAlS LTCA

If«Hai ; i2, 12, 44.

Valor: RS244.lóS,OD

- HE/J.TH SUTIi:;!AO HOSPICAIAR SIHEL:

il(»<s): ló, 23.

Val/Tt: RS6..C.T,nn

- CAK.-3H n A DWT.l'

U«B(si; -.9, 2A, '-f
Valfii: Rí: .241, fl4fi.rj'<

- DiSTRlByiOURA BAASKAf: LTCA

llnalBl: 4A.

Valor; PCÍé.ÜOC.OO

- N [. M0NTKIP.0 HA SILVA CWIRRC-.4:. tIPF.tl

Il«m(Ai: 4t, Sn. ^2. S4. '>6. i8. i.. 6i.

Valor: RS78?.49C,2ü

- SURITAVIA APARECIOA SAMTCS DF MORAIS

InwnfB.i : 31, S.«, ''S, hV, bR, éH, fij.
Valor: rií89.702,0u

CLA'J.S<JUl 2I;ARIA - D:) FDBi.n
Para dUxair aa quoulOc» decorrenues da urlliíeçic da prCBcntC Ata., fjca eleito o Foro da
CORAtra .1* SAnra Rita.

BBILEBE CA SILVA SAITTOS

SBCttXrARIA

SBCRKTARXA MOHICIPAL DK CDOCACAO

i
S BRI



Si

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
: j*

«R».

io^o • r>

AXA DB RBGXSTBO DB PREÇOS H*: 011/2021

Aos 25 üias dü rés dc Maio du 2021, na sedu da Coirisslo PetmancnCc de l,:cltadio da
Pruíeitura Municipal de Saíica Rita, Estado da Paraíba, Localizada na Rua Virgínio Veloso

Borges, S/N - Lotesmento Jardiir Mirlt3nia, Centro, Santa Rita,PB - CEP b8300-2'/, nos termos

da Lei federal n' 10.520, de IT de Jullir, de 2002 c subsidiariament.e a Lei Federal n°
8,666, de 21 de Junho de 3993; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 20C6; Decieto
redeial n° 3.555, de 06 de Agosto de 2000; Decreto Federal n° "'.692, de 23 de janeiro de
2013; Lei Complementar 142/2014; Decreto Federal n B.536 de 06 de outubro de 2015; Decreta
Municipal n* 038/2017; Decreto n' 9.488 de 31 oe agosto de 2018; Decieto Federal n* 10.024
de 20 de setembic de 2C19, Ccmpleirertar n" 22/2019 de 25 de setembro de 2019, e -egislacáo
nertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas r.cntas; e, ai.ida, coníoms
a rlaofiificaçâc da propo.sta apresentada no PregAo Eletranico n' CC4.'2C21 que objetiva c
reg-.stro de preços pata: RBGISTRO Dl PREÇOS PUtA AQOISIÇAO DE GCNEROS AUMENTÍCIOS
PERECtvBIS E HAO PERECÍ4^I8, V16ARM) ATEHDER AS HBCESSZSADES DA SECRETARIA KCmiClPAL DB
BDOCXÇAO DE SAMEA RITA, PB, resolve registrar o preçe nos .lequlRtes ternos:

^rgAo e/ou entidade integrante d» presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SA.NTA RITA - CKPJ r.° 09.169.666/0001-61.

MARCA

ITALAC

maratA

VENCEDOR: MÂC COMERCIO DE ALIMENTOS ElRELl

CNPJ": 32.653';386/000Í-27
T ELF.FOKE: " 181) 995 92 -7 2 8 b ̂  ̂
E-MAIL: DISIRIBUIDORA.H.AC6QUrLOOK.COM

ITEM ESPECIFICAÇÃO

" achxolatado "" ém" Pó " DIST:!
INGRZDIE.NTES: Haltodextiina, Cacau em.

pd Lecitinads, Vitaminas; niacina, E.
Ácido Pantotènico, C, B2, B6, BI, A,
ácido fóilco. D, B12 e Minerais:

. Ferro, zinco e selSnio; aroma;
idSntico ao natural de baunilha;

Ed'j; corante

xilitol.: Antí-inectante: Ciôxido de

Silício.Alérgicos : CONTÊM DERIVADOS
OS .50.;A. NAC CDNTÍDI glúten. CONTÉM
Fenilaianina, SEM GLÚTEN.
ADüÇA-VTE CULINÁRIO: adoçante
dietético em p6, com xilitol. Piaco^
de validade não inferi.nr a 12 (doze);

^ meaes, suas candiçòes devem estar de
acordo com a Resolução RDC 271/05 DA
A.NV1SA. O produto deverá Ler registro
mo -Ministério da Agricultura e:
Hiniscétto da Saúde.

AVEIA FLXOS FINOS: farinha de'

aveia integral, isenta de sujidades,
parasitas e larvas, admitindo uiridade

6 máxima de 15« por peso, acor.üicionado' COLAR
em sacos plástico apropriados
fechados, reembalado em caixa de
papel vedada de 200g.
A2ÊITE DE OLIVA É3CTRA VIRGF.H: AzP.ITE'
DE OLIVA TIPO EXTR.A VIRGEM COM ACIDEZ,
KAxIKA de C,5% (EM ácido olelco)-

^ para temperar alimentes, embalados em
garrafas de vidro ãnbar, conteúdo de

500 ml, PR.MO DE VALIDADE de 2 anos a,
Í'AB?I.H DA DATA DE ENTREGA pelOj
'torne.oedor. I
FERMENTO EM PÓ: fermento em pó!"
químico, embalage-m plástica com tampaj
de rcsca de 250 gramas, composto dej
amido de milho, fosfato monocálcico,.

.bicarbonato de sódio e cabcrnato de'
cálcio. Produto deverá atender as'

especificações da Re.ioluçào CSNPA n"
36 de 1977. Deve ferver ao contato

com água. HIo devo conter glúten..
Validade de no mínimo 6 meses a partir

GALO

24 , FBRHIPA

UNID. ÇÜANT.' P.ÜNIT. P.TOTAL

EMBALAGEM

21Cg
20 RS8,00 RS160,00

;bmbalagb>
ĵ

400g
 20 R$12,00 RS240,00

EMBALAGEM

20Cg
25000 1 R$2,4B RS62.000,00:

IS RS2e,00 . RS420,00 ^

il
EMBALAGEM'

2S0g 150 R$9,00 .R$1.350,001



l-JnQnl/

/da data de^ entr«ga do produto.
IOTAUlS64.nO,OOl

MARCA

VIA

lACTEA

yENCF.DüR,: R BrRNARIXJ 3E SOUZA t CIA LTOA
CNPJ; 30.406.114/0001-05
TELEFONE;-- (88r214"3-l639
E-MAIL^ MREOCSIEBCIALSERVIÇOSêGHÁIL.COM
ITEM ESPECIFIC^Ò

ACHOCOLATADO E.M PÔ: de prepaco
instantâneo/ atoinaCizade|
artiíiciâine.nte, contende sçücae,
cacaj, xaltodextzina (extrato de

oalte), establlizsnteS/
atomatizantes e ex.ulsificsnte,
lecitina de soja. Enriquecido co« 1'
vitaminas. Deve conter 304 de cacau.

2 Deve conter o registro no MS, data'
de fabricação com prazo de validade:
e  número de lote aparentes,:
constando no rOtulo declaração ou'
certificado do tipo do produto. Sa^
entrega, somente serA aceito o.

produto que tenha data de validade
de, r.c nlnino, 12 neses e data de
íaicricação nâo superior a 30 dias.

aiSCOTTO DOCE SABOR LEI?E:sen

recheio, contendo bâsica.mente

íarinha de trigo, enriquecida de-
lerro e ácido íóllco, gordura
vegetal, 01 de gordura trans,
açúcar, amido de railho. Deve
apresentar sabor característico e.

llagradàvel. l&abalageni prlinâria, confORTAlZZA.
dupla proteção: [pacotes com peso
liquido de 400g, idevidaaente
Identificado conforme deteraina a

legislação, bata de íahticação! le
validade. ?cazo núr.lr.o de validade

de 61 neses c data ce fsoilcaçâo não
superior a t30 dias.
CANELA EK RÒ: embalagem plá.stlca

de:

prazo üc-
validade de, no ninimo, 12 meses.

COLD.RlFlCO EM Rú: ílno hnaogãneo
octido de frutos madurus de urucum,

limpos, dessecaüos e moldes, com
aspecto, C9E, cheiro e sabor

.^próprio. Isento de

j. (pote) renl.ntente com registro
data do fabricação c

VIVA

materiais
PAHELACO

UtllD. CUANT. _P^W1T._: P.TOTAL

EMBALACm

400g I 17000 1 R$1,69 RS32.130,00

E.MaALAGSM.
í

40Cg
llOOO. B52.21 • B$37.570,00

PACOTES

ãOg
300 ' RS3.73 R$1.119,00

espécie,
plástico

vedado e

caixa de

estranhos c a sua

acondirionade en saro

atóxico, heraetica.me.hte
resistente, embalado em
papelão reforçado.

fXÕcAo DE MILHO (CUSCJZ): Flocos de
milho Pré-cozido, tipo flocâo,
amarelo, com; aspecto, cor, cheiro
e sabor prf.prias com ausência de
umidade, fermentação, ranço, isento

de sumidades, parasitas e larvas.
Rendimento mínimo apts o cozimento

de 2,5 vezes a mais do peso antes
da cocção.; Lmbalager. de SCOg,
sacos plásticos; atõxicos, tempos

36hão violados, resistentes que 30M1LH0
garantam a integridade do produto
até' o momento cio consumo,

acondicionado em fardos lacradas. .A

embalagem deverá conter;
excernaniente os dados de

identificação e: procedência,
informação nutricienal, n* do:
lote, data de validade, quantidade
do; produto. O produto - deverá
acrese.ntai validade n-lr.ima de 03

E.yBALAGZM

lOOg
21Q09 R$C,33 ! HS&.93a,00

n

EMBAIJ^CiSM-
'ôOCg 40000, R$0.78 R$31.200,00



^\e d«r
'í/j>

tcinco) mesea n paitij; da data d?
entrega na unidade requisitantc c
data de empacotamento de até 30 diasi
a partir da data de entrega na'
unidade requisitante.
hacasrAo ne arroz t-po argolihha:

raacarrao de attot, sen ovos, tipo
argolunha, o produto deve eatar de
acordo ccir. a MTA 02 e 63 IDecrato

12.846/78) e Portaria N' 29 de 13 se.

Janeiro de 1998, AMVISA.
Ingredientes: farinha de arroz, sem
ovos, sem cciesteroi e sem glúten,

31caracterlaticas: cor, odor, sabor e URBANO

textura característica. Ricbalagem
primária saco plástico,
herneticanente selado, ou caixa

tipo box atòxiea, resistente,
rotulado de acordo Com a legislação
vigente, pesando ãOCg Na data da
entrega o produto deve dispor de, no
mínimo,6 neses de validade.

nacarrAo os arroz tipo

PA.RAFtJSO:macatr8o de arroz, sem

ovos, tipc parafuso, o produto deve
estar de acordo con NTA C2 S 63 (

DECRETO 12.846/78) e Portaria N* 29

de 13 de janeiro de 1998, ANVI3A,
Ingredientes:íarinha de arroz, sem
ovos, se.m cnlenl.ernl e nem GLÚTEN,

34caracLeríst.icnB! cor , odor, sabor URBANO

e  textura, caractetistica.

?4t»aiageri crirnària saco plástico,
heroeticanente selado, o'j caixa
tipo box, atOxlca, resistente,
rotulado de acorde com a legislação

vigente, pesando 900g. Ka data da
entrega do produto deve dispor de,
no nininoS, 6 neses de validade.

NILHO PARA PÍP0CA:PREKIÜM: niiho
para pipoca tipo 1 premi'un, grãos
selecionados , matéria prima sSs,

37 limpas, isenta de matérias torrosas DONA DÉ
parasito.s, detritos animais ou'

vegetais Com, no máximo, ";í> áde
umidade.

FLÓCai cosp^sto DE TR£.<; CEREAIS:
CEREAIS (641 FARIKKA DE TRIGO

EMRI8ÚECIDA Ca4 FERRO E ACIDO
FDllCO, F.AiUNHA Dt THIGD INTEGRAL,

FARINHA DE CEVADA, FARIH.4A DE

AVEIA), AÇÚCAR, SAL, FERRO
38 (rjHARATO FT.RROaO), VITAMINA B2 ttRSTLE

l.RIBOFLAVINA), VITAMINA BI (TIAMINA
HDNONITRATO), VITAMINA B6

(C1.0STDRAT0 DE PIP.IDOXINA) ,

ESTAHIMZANTE FC5FATC DIPOTASSICO,
ast:'jmectav?e carbonato de câlciü e

.VCIOXIDANTES ACIDO ASCÓRB1C0.

àLSO DE SOJA: Alimentício.
Emcalagen de 900 nL. Produto
refinado e de acordo Con os padtOea

legais. Deverá conter Vitamina E, e joy^
' ser accndicionadc embalagens

metálicas de 900 mL. Validade mlr.ims

de 4 neses, e fabricação de até 3C

dias da entrega.
:FRÁNG0, COXA/SOBRECOXA: Carne de'
frango tipo coxa e sobrecoxa
congelada, seai adição de sal e
temperos. A.-specto próprio, nSo

4õaniolecida e nem pegajosa, cor BWABA
própria sem mar.çlias esverdeadaa ,
cheiro e sabor próprio, com ausência
de sujidades, parasites e larvas.-
bem De 15 a 20 Ag com registro de

Ml

à.
-n

EMBALAGEM'

I  àOOg 20 R84,41 RS8a,2a

EMBALAGEM

5oog ; 30 , RS4,41 RS132,30

:ehbalassh
•;

500g
 1000 R81,01 R$1.010,00

SACHÊ :
310g

ISOO R$6,45 ' R$9.675,00

.EMBAIAGSM,
90aail :

UlOOOi R$4,91 : RS54.010,00

kg '540Q0I R$5,08 ^ 98274.320,00



—btó
'aspeçâo animal (S.I.F.) Serviço de
inspeção Federai, re<3is'-f da dat-a
de validade ceinperatura de
eatocagein. A cavne deverá eer
entregue na eRibalagem original do'
labticance, a qual deverá aer
plástica, atóxlca, transparente,
resistente. Háo scráo aceitas'

carnes con odor, cor e sabor

impróprios ao produto e/ou aspecto
amoiecido, descongelado, pegajoso,,
eaverdeado e pardacentc. A
quantidade de água resultante do
deseongelanento náo poderá
ultrapassar o valor limite de 6% do
peso do produto conforme Portaria n*
■310, de de 10 de novembro de I998i
Ministério da Agricultura Pecuária'
e Abaoteclrr.ento (Mapa) . O produto
deverá ser manipuLadc cn condições
de higiene e temperatura rígidas, em
estabelecimentos destinados a este
fln devidamente registrado em órgão
oficial. O produto deverá ser
transportado ar. veículos
refrigerados, uti.lltadcs unicamente
para este fim, constituído de
material liso, resistente
irapermeável e atóxico; coca
estrados; o mantidos em ccndlçóes.
higiênicas satisfatórias. OS;
funcionários envolvidos nas
entregas dos produtos devem estar
uaiíomieados, Cctr calçados
fechados, mantendo-os em bo.m estado
e  iinpos.*CBd: o peso da embalagem
deve estar Isipresso na embalagem que
contém o frango e náo smente na
caixa de papeiSo que acomoda as
embalagens do produto.
H3COTÔ BOVlHO: cacr.e bovina In
natura tipo pé de boi (mocotó),
serrado, congelado, embalado a
vácuo, deve apresentar-se Com
aspecto próprio, náo anolecldo e nerr.
pegajoso, cor, cheiro c sabor
próprios, sem manchas esverdeadas,
livres de paiasiCas, sujldades e
qualquer substancia contaminante
que possa «Iterá- In ou encobrir
qualquer alr.ecaçáo de acordo con a'
Vigilância Sanitária e Hinistério
da Agticulfura Pecuária «MASTERBor
.Abastecimento (MAPA), deve conter i
na etabaiagem o S.I.F. , nome e
composiçáo do produto
(identificação no corte), lote,
data de fabricação e validade,
nóneio de registro no otgão oficial,
CGC, endereço de fabricante e
distribuidor, Condiçóes de
amarenamento e quantioade (peso)
Suo aptessncsçac deve ser em pacote
congelado, pacote com no mínimo, 5
icg e, CO máximo, 10 )cg, embalagem
integra.

24000 R$7,96 RS191.040,00

TOTAl. RS639.224,50 !

VENCEÍ3CR: JOSE FHIILYPE DOS SANTOS BRITO
CNPJ5"V£I.25Ó;913/(3001-27 _ _ _ . _
TELEFÕNE; (S-tl 99644-1300 " _
Ê-MAlLrrHII,LVPEBfiIT0aüMÁIL.C0H2
ITEM " " ÉSPECIFICAtyÚl" '

"açÜCAR TRITURADO: .Contendo SAFRA
3 sacazose, peneirado, originário do.

suco da cana, livre de CeraentaçiD,

 EMBALAGEM
DE OURO, Ihg

(jwÍD. quant".] p.ünit. " p.total"

2900a' R$2,20 RS63.e00,Q0



^\e de
^0^

EMBALAS^

SDOg

isento de matérias terrosas,'
parasitas e detritos animais e
vegetais, ccriter.do aptoxlmadamente
99, de çllciáics, ruttilada de
acordo com a legislação vigente.
Erabaiagert primária iianapacente,
incolor, termos soldado, peso
llguldo de Ikg.vaiidadcr miniira de 6 \
roeses e iabrleação de até 30 diaa de, I
entrega. |

ARR02:atraz grão ioiigo, tipo 1 ,
embalagem com Ikg, con dados e.

^ identificação do produto, marca do SAFRA EMBALAGEM,
fabricante, prazo de validade de atéCE OURO Ikg
01 ano de accrde ;on as ncmaa em

vigor da A?ÍV:sA.

TARISiiA CS MANDIOCA BRANCA FINA;'"
farinha de madioca torrada, seca,
fina, tipc Cl, branca e amarela,
.isenta de sujrdade, parasites e
larva», coa aspecto, odor, sabor
próprio», âcondicionado eir. pacote de SAF.tA PACOTE DE
01 KG, que deverá conter excernamer-teDE OURO Ikg
os dados de identificação,

procedência, Intoraaçôes
nutricionais, número de lote, peso
liquido, embalsgeir secundária,
plástica resistente. i

KACA.RRAO TI?0 ARGOLINHA: naotta com" " i
ovos, vttam.inado, composto de |
Biatcria-priras de ptímeita qualidade,

3C:sS8 e limpas, isentas de terroso,. ADRIA
parasitas. Embalado em pacotes com'
5C0g Validade miniza de C meses, e'
fabricação de até 30 dias da entrega.

MACARRAO tiro PARAtUSO: massa Cora."
ovos, composto de naléria-priraa de
primeira qualidade, sãs é limpas, ruRa-acrw

33 ise.ntas de material terroso, RENATA
parasitas. E.mbalado em pacotes com
SCú g.Validade mínima de 6 meses, e
fabricação de até 30 dia.» da entrega.
MARGARINA; margarina vegetai sem,
gordjrao tcans e sem sal, com óleo
nidrogenado, 65ò de lipidios.
Oriunda de olec vegetai comestível,
contendo vitaminas, açúcai dontro:
dos padiSes legais, Bzodutido e<
embalado dentro das normas que
determina a legislação. Cremosa,,
embalada e.m potes. Na embalagem:

35,originai, devidamente identificada,
con rcLulc ccnter.do todas as

informações do preduic de acordo com
a legislação vigente.; Apresentação,
aspecto, cneiro, sabor e cor

peculiares e deverão e.star isentos de^
ranço e de bolsres. Brazo de validade'
e peso liquido na embalagem, validade,
mínima de 06 meses c data de'

fabricação não superior a 30 dias.
HTI.MO PARA NUHGUZA AMARELO: obtido de:
grãos dc sabor pcóprin com ausência
de u.-niüade, atóxica, resistente,

36 isenta de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem plástica flexível,
atóxico, resistente, contando

validade min:na de 6 meses.

SAL lOüAbO: Heftnado iodado,
beneficiado e isente de sais de.

cálcio e nagnéslo, Impurezas,
orgânicas, areias e

concha». Produzido e embalado.
Conformidade Con a legislação
vigente. Embalagem pzimárla: pacotes
Con 1 kg. O produto a sei entregue

SOOg

PURO EHBAtASEH

SASOR Ikg

REI DE

OORO

PACOTE

SOOg

40
fragmentos de EMBALAGEM

60000.  R$3.49 RS209.400,C

eooo R$2.62 RS20.960,QQ

4000 R$3,11 . RS12.6S0,a0

4000 R$2,35 R5S.400,Oa

3600 . R$5,00 RSIS.OOO.OO

14000 R»l,07 R$14.980,00

3^3,^ , 33
1*0 I

R$930,00



pn.-ilszá ter validade alnima de £<
sea a vencer.

'SMPSRO SECC: «xtiaido de seiaentes de

coninhâ de primeira qgalidade, pura,
Con aapecta, ca:, cheira, sabar
característicos, sem misturas,

isentos de sujidades, parasitas e
larvas. Smbalageni de ICOc), em sacos
plásticos transparentes e atAxico.s,
Hiripos nSa viciados, resistentes que
garantam a inteqridace do produto em

álaté o notr.ento do Cons^aaio.

Acondicionados A etrbalaqeK deverá
contar identificação fardos

lacrados, axtcrnaricrtc os dados d«

procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade,

quantidade do produto, o ptoduLt); '
deverá apresentar validade minima de
05 (cinco) neses a partir da data de
entrega na unidade requi.sitante. I
VIHAGBS: Produrido da fermentação

do vinho branco ou tinto. Produto

translúcido e de cot, sabor c odor

caracteristico. Embalagem priaáriai
42 frascos plásticos de aproxixadamenteSAIIHAUA

SOO ml., devidamente rotulados, de

acordo com a legislação vigente.
Validade ninina de 5 meses, e

fabricação de ate 3C diaa ds entrega.

Carne Bovina:Carnc bovina de

segunda magra (ACEH, PALETA cu
FRALDINHA), SEH üssc, máximo de 54

dn gordura, máximo de 31 dft
npnneuroses (nervos), sem

cartiJagem, sem osso. Resfrlada
apresentando cdor e aspecto

çaracteristiccs, Ccr variando de
vermelho cereja a vermelho escuro,

acondicionacc em sacos de

polietilenc de baixa densidade,
atóxico, lacrado, resistente ac

transporte e arnazcriamentc, sem

sinais de rachadiira r.a auperficie,
sem furos e sen acúmulos, ccntendo

na peso liquico MAXTHC de Z kg
(.-iols quilcs) por embalagem. A

embalagem, deverá Ccr.ter rotulagem.

SKO EHBALAGEH

.MARCOS lOOg
15000. RS0,35 i($S.2SO,00

FRASCOS

SOOml
4000 R$ú,94 RS3..7£0,00

43

completa do produto; data de
envasamento, prazo de validade
dentro do limite de 101 do prazo
total, prazo máximo dc Consumo;

temperatura de estocagem,
armazenamento e consezvação;

eondiçòes se armazenamento, nome e
endereço do abatedourc Constando
obrigatoriamente o registro de

inspeção animal no (S.T.F.) Serviço
de Inspeção Federal. A carne deverá

ser entregue r.a embalagem
original do fabricante, resfriada
0'C a S*C), sen sebc. Não serão

aceitas carnes com cdoi, cor e

sabor impróprios ao produto e /ou
aspecto amolecido, pRgajc.'fO,
•sverdeado e pacdacento, Com

excesso de gorcura, de cartilagcm c

de nervo. O produto devera ser
manipulado em ccndiçóes de higiene

e temperatura rigidaa, em

catabalecinentoB destinados a ease

fim devidamente registrado em èrgâo

oficial. C produto deverá ser
transportado em veicules

refrigerados, utilizados unicamente

HASTER

BOt kg 48000 R$!B,70 RSe97.6ÜO,00



õ,

para ?ate £in, conatituide de
naterial liac, reaiatenLe

Inperrwâvel e atòxíco; con
estrados; e mantidos em condicOes

higiênicas salisfaWrías. Os
íuncionârica envclvirtoa nas

; entregas dos produtos devem estai '
uniformizados, Com calçados

fechados, nantendcos em bom estado'

e Ilnpos. CB5: C peso da embalagem
deve estar impresso na embalagem
primária (ecdjalagem que coticsm a
carne e não somente na caixa de

papeiao çue acencda as embalagens
do pcodurol e embalagem secundária.
As embalagens devem ser UlCRAhAS e
deven SOffiKTE 03 CORTES descritos

neste termo de referência. O

produto deverá Conter rótulo com. an
íníornacôes doterniinadas pela
legislação sanitária fodcral.

Ío£2 -n

TOrAl^Si. 258.760,00;

F.tOEU.

VKHCEOOR; COROA COORCIO E FRACICSOMENTO DE CEREAIS LTBA

CMPJ; 21.391.428/0001-82

TElEnmB: {83)98765-0903

S-HAIL; COHBRCIAL.rSHOTMAIL.CGH

ITEH ESPSCZnCAÇAO HARCA tmiD. ODANT. P.tBiZX.
BISCOITO SALGADO : TIPO CREAH CRAOCER,

erecante, contendo basicemente farinha

da trigo enriquecida coa farro e ácido
fclieo, gordura vegetal, 01 de gordura
trana, aal. Bebalagao prlairia, con
dupla protaçSe, pacotaa ceem peso

PILAR 40000 R«2,39 RS9S.600,00
identificado coaíortae datexaiina a 400g
legieXaçto. O produto, assim como a tua
«^alagara, deverá aster an
conformidade .coo a leglalaçáo vlganta
constando eiarca, data de fobrieaçSe e,
validade minima de 6 mseee e date de

fabricação não superior a 30 dias.
MACARRáO TIPO BSPAfiCKTTl: mossa Com
ovos, vitaminado, conpoato da satAria-
prima de primeira igualidade, eis e

32 limpas, isentas de material terroso, PILAR
parasitas. âibaisdo sm paeotss c«a
SOOg. Validade minima de 6 neaes, e
fabricação da até 30 dias da entrega.

PÍGADO (BOVntO) : fresco, embelagem de
até 02 Kg, identificada. Procedente de
estabelecimento coa Inspeção Sanitária
Oficial (SIF ou SIS), embalagem
Contendo infomaçOsa como data de
validada, taa^eratura da aatocsgam. O
transporte deverá ser em caminhão
refrigerado de acordo com as normas do
Decreto n° 3145S de 20/06/82 e Portaria
CV8 6/99 de 10/03/99 -Vigilância

44 Sanitária. A cama deverá ser entcegueFRIBOI
na embalagem original do fabricante.
Ráo aeráo aceitas carnes com odor, cor

e sabor iapróprlos ao produto e/ ou
aspecto aatolecido, pegajoso,

eavazdeade a pardacento, com eacaase
de cartllagem e de nervo. *OBS: O peee
da entoolagem deve estar ia^resso na
ambalagem qua contém a cama a náo
semente na cal »a de papelão que acomoda
as embalagens do produto.

ViKCEDOR: HEALIh KUTRICAO HOSPITALAR BIRELI

CNPJ:' 27. 657. 870/(1001-94
TELEFONE: (61)32 65-7029

ALASBH

SOOg
33000 Rãl.66 ItS54.780,00

kg 10500 R$B,»5 R$93.975,00

TdZAÍ£$344.355 ̂ OO

t



e>

V K£ALTli.HOSPITALAR.L^ITAO^gOUTLOOK.CCW
ESPECÍFICAÇÁO i UHID." Iqúamt.

ÇeRKALi P.ARA ALIMEKTACÂo"lNrATIL: em P6/ '
destlnatio a Crianças a partir do sexto :

P.UHIT.

nés d« idade, saboc milho, sezo sódio no '
Igproduto en pó sen gorduras trans, HESTLS

enriqiier^do com 13 vitaminas •: minczsis,
leronendado para cria.nças a partir do 6
meses de tdade.

FÕSHÜLA IHFAHTIL DE SECUIMEIITO ( 2*:
SSHSSTSSj :fòrnj'.a infantil de segmento
para lectentes a partir doa 6 meses de
iidade,com predominância proCóica de
caaeina, acreacldn de óleos vegetais,

naltodexLrina # enriquecida com
vitaminas, minerais ferio e outros
'oligoeiementos contende ÓTega 3, hestle
6, colina. Alimentação de Ictentes, e.ii '
seqüência ao eaqteza alimentar iniciado
nos pri-Boiros G s-cscs de vida. Latas de
no náxlmo 1 kg contendo a origem do
piod-jto e data de vencimento superior do
produto e data de vencimento supecior a
18 .-re.see, sen a-masaanentos, vazamentos e

ferrugens. 1

SACHÊ

230 g
300 IU2,6S

_| TOTAL

<IS807,00

LATA

com

800 9
lÓO B$28,00 RSê.200,00,

lOTAl^SS.007,001

VENCEDOR: CARLOS C A DAKTAS

CNPJt iO.SSS.JOit/OOÒl-OP "

TeLeFCKÈ: Í8SI2143-5652 ' 5S949-60Í0
E-MÁIL: "cC*!rRCrAL?POSPESS02019eGKAIL.C0.M

ITEH ESCECIFICACAO MARCA

CREMOGEMA SABOR KATÜRAL: mingau

LTÍID. QUANT.! P.UNIT. P.TOTAl

2OO9

16 enriquecido com vitaminas eHAiSEHA 40000!
minerais, sahnr tradicional. _ j
LEITÉ: leite integral em pò, tipo A! I
instantâneo. Embalagem resistente, I
com solda reforçada e integra que
contenha da t a du fabricação c dc

validade. Produto ccm, no mínimo, EiffijiLAfiEM
20 data de fabricação nâo superior a 303ETANIA 222000!

dias e data e validade minina igual
a 6 meses. A embalagem deverá ccr.ter

as inCormacóes do produto o do
fabricante , conforme legIslaçSo
vigente.

OVO (galinha, branco ou vermelho,
tico extra): Manipulada em
condiçóes higiênicas e provenientes
de animais sadios. Isentos de

sjjidadea, trincos e quebraduras na
cdscd. Dc produção recente e

eraoaiados em cartelas de 30

unidades, protegidos com filme de

pvc, devidamente destacado o none
do produtor, dc acordo com
legislação vigente, data da

,.embalagem e validade, tipo grande, , SAO
'assim como as condições de : JUSS
armazenamento. Podendo ser ,
acondicionados em faixas de '

pape.âü Com tampa, ser
acondicionados em Características

microbioióglcas devem estar de
acordo com a LECISLAÇAO VIGENTE. C
produto deve ser embalado
informando obrigatoriamente con

S.I.F. (Serviço Inapeçáo Federal).
Prazo de validade de 15 dias após
líabricaçâo.

48'

. Bandeja
<  com 30 16000

unidades.!

R$2,69 ' RS107.6Q0,00

R$4,50 RS999.000,00

RS8,39 { RS'i34.240,00

TOTAjÍRS1.240.B40,D0^

VENCEDOR; DISTRIBUIDORA BBJU^
CKPj:_17.026.542/0001-29
TELEFONE:" ( 63) 3238-S407 l
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£-MAIL: B0E5S0NJPSIG.C0M.br

ITra ESPECIFICAÇÃO
"frango, PEITO:" 'carne de " frangc, tipo
peito uutgelado sen adiv^o de sal e.

tenpexos. Aspetto ptdçrio, nSo
anoiecide e nem pega30Sâ, cot piõptia
fl «jn manchas esvetdeada, cheiro r sabor

prrtprío, Com auaância ác sjjidado.s,
parasicos e larvas, embalagem de IS a PO
bg cum registro de inspeção a.nimal no
SIF, registro de data de validade,
temperatura de sstocagea. Nào serão
aceito osrne ccx odor, cor c sabor

;mpróprios ao produto e/ou aspecto
amolecido, descongelado, pegajoso,
«sverdeado e pardacento. A quantidade de
água resultante do descongelamento não
poderá ultrapassar o valor limite de
do peso do produto conforme Portaria n*
mo, de 10 de novensro de 1998

Ministério da Agricultura Pecuát-a é
ãüAcast.Rcinento (Mapa) . o produto deverá FP.IAIO

ser manipulado cir. condiçOes de higiene
c  teinpetatura rigidas, um
estabelecirientos destinados a este íim'
devidamente registrado em Órgão
oficial. o produto deverá ser,
transportado em veículos refrigerados,
utilisados unicamente para este fim,
co.nstituido cie material liso,

resistente impermeável e atàxico; Com
estrados e mantidos em condicOes

nigiãnicas satisfatórias . Os
funcionários envolvidos nas entregas,
dos prod\itor devem estar iinlXormizado.n,
Com calçados fechados, nantendo-os otr.
bom estado e limpos.*OBS: O pes-j da
embalagem deve estar impresso na
embalagem que oontám o produto e não
somontc na caixa de papelão que acomoda
as Rmbalagens do produto.

MARCA I UNIO.
.  •

bÓAMT.

bg 120C0 RSS.ãO RS96.ooa,oo;

TOTAUtS96.000,00;

VENCEDOR: N L MONTEIRO DA SILVA CCl^CIAL EIMLl
CNPJ:" 22.S«6.069/0001-10
.TELEFONE: (81j SOIOS-SIIS

E-MAIL: Nl^OKTÉlPtX:OKERCTAI.0GKAn..Ca'í
ITEM " especificação MARCA UIllD. OUAHT".

AlHO branco";" Peso médio: "áO g. Graúdo
Nacional ou ii^ortado. Classificação
sem defeito, suficientemente
deaurtvolvldos, com aspecto e sabor
caraoteristicos, uniformidade no
tamanho e na cor. Não serão permitidas
rachaduras, perfuraçOes, Cortes e

dentes choohos ou brctaocs.

P.UHIT. ; P.TOTAL

•iSCaracterlstioas gerais: deverá estar XG
livre de enfermidades, insetos ou
parasitas, umidade, terra e de resíduos
de fertilizantes. Quanto às
carncteristicaa Mícrobiológicas, deverá
obedecer á IXÜISI.AÇAü CABl'/El.
(Ministério da Agricultura Pecoaria
obedecer á CABÍVEL e Abastecisie.nto -
MAPA). ,

BANANA DA TERRA 0"J BANANA DE CCZINHAR:

Banana da Terra, in natura,
apresentando grau de maturação que

IN .

1400 RS13,C0 RS21.000,00

SOpern!ta suportar a irsnípulaçao, o
transporte e a conservação eit. ccndlçôcs
adequadas para o consumo, ausincia
de sujidades, parasitas e larvas.
BERINJELA: Lisa Cem polpa Intacta e

52 limpa. Compacta, firme, Com coloração e

NATURA.
Kg 2000

tamanho uniformes ticicos da variedade.:

IK ■

NATURA: Icg 300

R$2,95 : RSS.900,00

RS2,96 R$888,00
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bco^As, sem lachaduias ou cortes na'
ca nSo apresentando manchaa,

^chucaduras bolcies ou cutros defeitos
cfje possam alterar sua aparência e
qualidade. l.ivre de unidade externa
a.normal de resíduos de fertilizantes.

:t)o colheita recente, coir

acondiclonamento em caixas devidamente,

^iglenizadas.
CESOUk BRANCA (NACIONAb): Classiflcaiíâo'
nddla, sem defeito, suficientetrer.te
desenvolvida, Com aspecto e sabor
típicos da variedade e unirormdade no
tamanho c na cor. illo serio permitidos
perfurapSes c cortes. Csracteristicaa

..gerais: deverá estar livre de
enfeiRiidadeS/ de umidade extnrnaitlATURA

anormal, de resíduos de fertilizantes.
Quanto características microbiolAgicas,'
deverá obedecer i ItUISUiÇAO VIGF.KTE.
Quanto ás características
nicroncópioas, nio apresentar e

sujidades deverá parasitas.
LARANJA: Laranja Mimo do Céu, de
primeira qualidade. Cem grau de
maturaçáo tal que Lhes permita suportar
transporte, raaniculaçio e Conservação
adequada para consuno raediato e
imediato, tamanho médio, apresentando
cot, com polpa firme e intacta, tamanho
e cnloraçic un.forme. KSc apresentando
manchas, niachucaduras, bolores,
sujidade, ferrugem, mancha Oxidada ou
outros defeitos que poanam alterar sua
aparência e qualidade. Livre de umidadeNATDRA
externa anormal c dc reslouos do

fort; i;zantes. lie colheita recente, com

acondlcio.naraento en caixas plásticas
devidamente higienizadas cu sacos
plásticos transparentes próprios para
alimentos. Com ausência de sujidades,
parasitus e laivas, de acordo com a
Resolução 12/T8 da CNNPA. O produto que
.náo apresentar boas condiçfies para uso
.será recusado no ato da entrega.

HAQA (nacional, gala , fuji, extrai
1'rotlito procedente da planta .sadia,
destinado as Con-siuT.o ir. nai-ura",

devendo se aplusontat fresca e ter
atingido c grau ideal no tamanho, aroma.
Cor e sabor próprios da variedade,
apresentar grau de maturação tal que lhe
permita suportar a ranipulaçio, o
transporte e a Ccnservaçáo em condições
adequadas para o Consumo xediato e

S8 imediato. HSe estarem danificadas pcz
quaisq'uer lesSes de origem fisicá,
Iseeán.ca ou por Inaetoâ e doenças que
iafecem suas características. Não conter
substância terrosa , sujidades,
produtos quimico.n mi oozpcs estranhos
aderentes superfície da casca, estarem
•-suntos de unidade externa anormal,

aroma e sabor estranhos. Tamanho r.édio

e  unifcnte, categoria 2. PADRÕES
CONFO^ legislação VIGENTE.
pErA: produto de primeira qualidade,
tamanho e coloração unifoimes, devendo
ser bem desenvolvida e madura, Com polpa:

€1 fir.me e intacta, sem danos físicos .e
mecânicos oriundos do manuseio e

transporte, Com a casca uniforme, semi

naturada.

TOHATS: Fresco, tipc conur. con grau de
EJnaturaçáo tal que lhes permita suportar^^^

itranaporte graódo, com polpa firme e

IH

HA70RA

IH

HATORA

kg 13QOO R$2,64 .RS34.320,00

kg 16000 RS3,18 RS34.800,001

kg '33000 R$4.12 R$131.840,00

kg 20 RS1G,11 RS202,20

kg 127000; R$1,98 .RSã3.460,00



intacta» csloraçíc Com e tonvanha

'.miforDca tipiesa da variedade. Nio
apresentando manchas, nachucaduras,
colores, sumidades, parasitas, larvas,
lemigen ou outros aeieitos que possam
alterar sua aparência e qualidade,
livre de •jmidade externa anormal e de

alterar sua e resíduos de

fertilirantes. Produto de colheita

recente ccm acondicio.nanentc em caixas

plásticas devidamente h:9ionizadas

o.
A

JèQú
«Ç.'

-ri

.

TOTAL3S282.Í90,20|

IH

NATÜRA kg aooc

53' kg 1000

VENCEDOR: SUZIIAVIA APARECiaa SANTOS DE HORAIS_
CNPJ: 39.962.043/0001-1 1
TELEFONE: (81)99732-0186

E-MATL: ABTLIHPCOKFIRCiÁt.eHÜTKAIL.COM
ITEK ' ESPSCXnCAÇAo KARCA 'JHiD. QUAKT.

BATATA INLGESA, LISA, EXTRA: Tamanho
uniíome. Tubérculc de qualidade e sem
deíei-los suíioicntemente desenvolvidos,

Com aspeci.o, aroma e sabor tipicas da
variedade, beneficiada e classificada
Com uniformidade nu tamanho e cot, ser

de colheita recente. Isentas de.
rachaduras, perturaçOes, cortes ou

51 '.caõcs necinicas ou provocadas por
pragas ou doenças. Deve estar livre de
sujidades, terra e resíduos de
fertilizantes aderentes à casca, nSo

podendo apresentar odore.e e sabores
estranhos. Sua polpa deverá estai
intacta e na cor característica. Quanto

àn características (rjcrebioihgicas,'
deve obedecer á LEGISLAÇAC VIDENTE. ; ̂
BETERRABA: Lisa Com polpa intacta e
limpa. Compacta, 'ime, can coloração e
tamanho uniíorme.e tip.r.os da variedade.,
Dcn brotos, sen rachaduras ou cortes na.

casca r.ao aprusentando manchas,
^machucaduras bolores ou outros defeitos IN
qje possam alterar Sua aparência elIATURA
qualidade. Livro do unidade externa
anornal de c dc resíduos de
fert; . izantes. De colheita recente, cosi

acond-.cionamento eir caixas devidamente

hiqienizadas.

CHUCHU, EXTRA: Legumes de elevada
qualidade, suficientemente
desenvolvidos. Deve apresentar aroma,

sabor, coloração e tamanho uniformes e

típicos da variedade. Hás sSo permitidos
nos It-qvmes defeitos que alterem a sua
confomação e aparência. Os legumes
próprios para o Consume devem cer
procedentes de vegetais genuínos,
estarem livres de c.nfetmidades , nio

55 danificados por quaisquer lesSo de
origem mecânica ou por insetos, não
estarem sujos de terra, nâo Conterem
corpos estranhos aderentes. Isentos de
umidade externa anormal, odor e sabor

estranhos. CARACTERÍSTICAS

MICR0SI0L6GICAS: Os legu-mes deveiio.
obedecer aos padróes estabelecidos
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGKHTl:.
CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS: AusÈncie
de sujidades, parasitos e larvas.
LIMAO TAHITI: Tipo eomun Com grau de
maturaçáo tal que lhes permita suportar
transporte, manipulação e conservação

57 adequada para Consumo medlato e
imediato, tamanho médio, apresentando

cor, com polpa £ittr.o e intacta, La.TianhO|
« coloração uniforme. KSo apresentando

IN

• NATURA'
kg > IIQOO

_

IK

NATURA
kg 3GC

P.UNIT. P.TOTAL

R$2,90 R$22.400,00

RS3,15 RS3.150,00

R$1,90 RS19.800,00

i..
I

R$3,00 RS900,00
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has, aach'jcad'jras, bslcrea,

dade, íerzii^on ou outroa defeitos
possam aiterar sua aparência e

Qualidade, tivce de unidade externa
anncnal e de resíduos de fertilizantes-,

,L*zcd\ito de colheita Tecente> Com
acondlcionanento ern caixas plásticas ^
dcvidanentc hiçficnlzadaa.
MÉLÁO: produto de prineica q'ialidade,
fresco» frutos coir naturaçáo adequada ac ■

consuno» Con aspecto» cor c cneiro e '
sabor ptãprics» com polpa firme e '
intacta» devendo ser bem ^aenvolvldo,
isenta de cnfcrmldadesi parasitas e IN
larvas, material terroso e su]idades, NATURA-
sen danos físicos e mecânicos oriundos

do manuseio e transporte, de colheita de.
e  recente, livre de resíduos de

fertilizantes, devendo ser transportado
em caixas de pl&stico htglenizadas.

PEPINO: Firme, intacto, com coloraçSo C'
tamanho uniformes típicos da variedade,
rsonto dc unferraidados físicas

mecânicas oriundas do transporte. Não
deve estar apresentando manchas,
nachucaduras, bolores, sumidades,

isento de lestes físicas e mecânicas,
pcrfuracdcs, cortes, ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de umidade externa, IN
anormal e de resíduos de fertilizantes NATURA

Produto de colheita leecnte con

acondicionanentu e-m caixas plásticas
devidamente niqle.nizadas. PEPINO, de
primeira, apresentando grau de
maturação tal que permita suportar a
manipulação, transporte e a Conservação

eondiçCes adequadas para o consumo,
com ausência de aujidades e larvas, de
acordo com a resolução I2/7B da CHUVA.
REPOLHO VERDE: Fresco lime con

Coloração e tamanho cr.ifomes típicos da
variedade. Isento de enfermidades

físicas e mecânicas oriundas do

transporte. Náo deve apresentar
manchas, machucaduras, bolores,

sujidades, firme e intacto, sem lesões IN
físicas a mecânica perfurações cortes, NATIJRA
ou cutrcs defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade. Livre dc
umidade externa anormal e de alterar sua

resíduos de fertilizantes. De colheita

recente com acondlcionamcnto cm caixas:

devidamente hig.icni zadaa.

62

'«3 âODO R$2,00 [RS8.000,00

)cq 300 R$2,99 RS897,0D

kg 10800 I R$3,20 SS3<.560,00!

TOTAl,aS89.707,00.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro dc Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da
data dc publicação dc seu extrato na imprensa oficiai.

A existência de pieços registrados nâo obriga a Prefeitura Municipal de Santa Rita firmar
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos eatimados,
faculr.ando-se a realização de licitação especifica para aquisiçâc pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sen que caiba direito a
recurso ou inccnlzsçic.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZACÁO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do ob]eto registrado decorrente desta Ata, devidamente
formalizada através dc respectivo Pedido de Compra, serio observadas as cláusulas e
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico
n* 004/2021, parte integrante do presente instrumento de coaqiromlaso. A presente Ata de
Regrstzo de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

n

Pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, que Cembém ê
o órgão gerenciador responsável pula administração « cuntrcie desta Ata, representada pela



Mht
8Ud eatcuturd organizavicnal definida r.o zespecCivo orçamento ptograma.

Po: orgias ou entidades ce administzaçio póclica, ahaervadas as disposiçdes do Pieg&c
Elutrõnico n° 004/2021, que fizerem adesão a eata Ata, rcdtarte a consulta e a anuência
do órgão gerenciador e observando s Art. 22, parágrafo 3* e parágrafo 4*, inciso II do
iJecreto n* 9.488 de 31 de agosto de 2018.

CUUSUUl TERCEIRA - DAS DISPCSIÇCES 5ERAI.S:
Integram eata Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n° 004/2021 e seus anexos, e a seguinte
proposta vencedora do referido certame:

- MAC COMERCIO DE Al.THENTOS EIRELI

Ttem(eJ; 1, 4, 6, 9, 24.

Valor: RS64.170,00

- E BF.RNARX DE SOUZA S CIA LTDA

Tteinís): 2, II, 15, 17, 26, 31, 34, 37, 38, 39, 45, 47.
Valor: RS R5639.224,S0

- JOSE FHIULTPE DC.5 SANTOS BRITO

It5m{8): , 7, 20, 30, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43.
Valor: RS 1.256.760,00

- COROA CCtlERCIO I IHACICMAMBUO OS CSRZAZS LS»

ItaB(s): 12, 32, 44.
Valor: R$24i.355,00

- HEALTH yUTRICAC HCSPITAIAR EIRELI

icerala) : 16, 25.

Valor: RSS.007.00

- CARLOS U A DANTAS

ILenls): 18, 28, 48.

Valor: R5:.240.840,00

- DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA

:ten|8): 46.

Valor: RS96.000,00

- S L MONTEIRO DA .SILVA COMERCIAL ElRELl

Iterals): 49, 50, 52, 54, 56, 56, 61, 63.
Valor: RS2B2.490,20

- SU2ÍTAV:a APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Itetn(a): 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62.
Valor: RS99.7O7,a0

CLAU.SULA QUARTA - DO FORO:
Pata dirimir as questões decorrentes da uiilizaçâo da presente Ata, fica eleito o Foro da
Comarca de Santa Rita.

EOtLEHE DA SILVA SAIITOS

SECnxáRIA
8BCRBTARZA KDinciPAL DS EDOCAÇ&O

B LTDA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

jom

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°; 011/2021

Aos 25 dias do raés de Maio de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, Estado da Paraíba, localizada na Rua Virglnio Veioso

Borges, S/N - Locearaento Jardim Miritânia, Centro, Santa Rita,PB - CEP 58300-27, nos termos
da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal n°
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Federal n° 3.555, de 03 de Agosto de 2000; Decreto Federal n° 7.392, de 23 de janeiro de
2013; Lei Complementar 147/2014; Decreto Federal n 8.538 de 06 de outubro de 2015; Decreto
Municipal n" 038/2017; Decreto n" 9.488 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal n° 10.024
de 20 de setembro de 2019, Complementar n° 22/2019 de 25 de setembro de 2019, e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme
a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n° 004/2021 que objetiva o
registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE SANTA RITA, PB, resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Ôrgâo e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA RITA - CNPJ n» 09.159.666/0001-61.

VENCEDOR; _MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 32."653T3'867Ó"dÕl-27 ^
[TELEFONE: (81)99592-7295 ^ ^
e-máíl: dist"ríbOidõ"ra.mac@outloõk.cõh
item" especificação marca

ACHOCOLATADD EM PÔ DIET:

jlNGREDlENTES: Maltodextrina, Cacau em
pô Lecitinado, Vitaminas: niacina, E,
Ácido Pantotênico, C, B2, B6, BI, A,
ácido fôlico. D, B12 e Minerais:
Ferro, zinco e selénio; aroma

idêntico ao natural de baunilha;

Edulcorante

xilitol.: Antiumectante: Dióxido de

iSilicio.Alérgicos : CONTÉM DERIVADOS
[DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉmI
Fenilalanina, SEM GLÚTEN.

ITALAC

UNID. QUANT.

EMBALAGEM

210g

ADOÇANTE CULINÁRIO: adoçante

dietético em pó, com xilitol. Prazo
de validade não inferior a 12 (doze)

, meses, suas condições devem estar de
jacordo cora a Resolução RDC 271/05 DA'
IaNVISA. o produto deverá ter registro}
mo Ministério da Agricultura e!
Ministério da Sa^e^ ^
AVEIA ME ' FLOCÒS FINOS: 7arinha" de[
'aveia integral, isenta de sujidades,
parasitas e larvas, admitindo umidade,

8 máxima de 15^ por peso, acondicionado
em sacos plástico apropriados
fechados, reembalado em caixa de

papel vedada de 200g^
Iazêíte de oliva ê'xtra VÍRGÊM; "Vzêité"
!de oliva tipo extra virgem com acidez:
^XIHA DE 0,54 (EM ácido oleico)-!

g para temperar alimentos, embalados ent
^garrafas de vidro âmbar, conteúdo de
jSOO ml, PRAZO DE VALIDADE de 2 ânos a
\PARTIR DA DATA DE ENTREGA pelo
:fornecedor.

■FERMENTO EM PÔ: fermento em pó:
químico, embalagem plástica com tampa
de rosca de 250 gramas, composto de
Jamido de milho, fosfato raonocâlcico,
bicarbonato de sódio e cabornato de
jcálcio. Produto deverá atender as
>specificaçôes da Resolução CNNPA n°
|38 de 1977. Deve ferver ao contato
jcora água. Não deve conter glúten.
iVa 1 idade de no minimo 6 meses a partid

24

maratA EMBALAGEMl
400g

DULAR
'EMBALAGEM

200g

GALO

FERMIPAN

20

20

25000

P.UNIT.

RS8,00

RS12,00

RS2,4e

GARRAFAS
500ML

EMBALAGEM
250g

15

150

RS28,00

R$9,00

P. TOTAL

R$160,00

RS240,Q0

iRS62.000,00

R$420,00

R$1.350,00
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,^>ía data de entrega do produto.
■tcnki RS64.nQ.oo

VENCEDOR: E BEWARDO DE SOUZA S CIA LTDA

CNPJ; '3O.4Õ6.11£/00DÍ-05" " _ _
iTELÉFOIffi: (S^)'2:43-1639_"" ' ^
i-KAÍL: mrecomercialservíçosqgmaíl/com

__ ESPECfFICAÇftO " '
'aCHOCOLÃtADO em Pó: de preparo
Instantâneo, aromatlzado
artificialmente, contendo açúcar
cacau, maltodextcina (extrato de
raalte), estabilizantes,
aromatizantes e emulsificante

MARCA

VIA

LACTEA

UHIO.

jlecitina de soja. Enriquecido com 7
jvitatninas. Deve conter 30% de cacau.

2 ;Deve conter o registro no MS, data
;de fabricação com prazo de validade:
^e número de lote aparentes,^
constando no rótulo declaração ou
certificado do tipo do produto. Na'
.entrega, somente será aceito oS
produto que tenha data de validadej
,de, no minimo, 12 meses e data de
fabricação nSo superior a 30 dias. \
BÍSCÕÍTÕ DOCE sabor" LÊlTErsem
recheio, contendo basicamente;
farinha de trigo, enriquecida de:
Iferto e ácido fólico, gordura
vegetal, 0% de gordura trans,
açúcar, amido de milho. Deve'
apresentar sabor caracteristico e

llagradàvel. ÍEmbalagera primária, comFORTALEZA
dupla proteção: [pacotes com pesol
'liquido de áOOg, idevidamente'
identificado conforme determina a;
legislação. Data de fabricação! !e|
validade. Prazo minimo de validade;
de 61 meses e data de fabricação nãoj
superior a Í30 dias. 1

EMBALAGEM
400g

EMBALAGEM
400g

■CANELA EM PÔ: embalagem plásticai
jj;(pote) resistente cora registro de!

data de fabricação e prazo dei
validade de, no minimo, 12_^ses. I
COLORÍFICO EM PÔ: fino 'homogêneo!
Obtido de frutos maduros de urucum,
Ilirapos, dessecados e moidos, con^
jâspecto, cor, cheiro e sabor,

^.jpróprio, isento de
[

materiais! P

VIVA
PACOTES

50g

estranhos e a sua
lacondicionado em saco
■atóxico, hermeticamente
[resistente, embalado em
papelão reforçado.

espécie, |
plástico;

vedado e
caixa de.

ANELAÇO EMBALAGEM
lOOg

íFLOCAo DE MILHO (CUSCUZ!: Flocos de
milho Pré-cozido, tipo flocâo,
lamarelo, com; aspecto, cor, cheiro
le sabor próprios com ausência de
jumidade, fermentação, ranço, Isento
'de sujidades, parasitas e larvas.
Rendimento minimo após o cozimento
de 2,5 vezes a mais do peso antes,
da cocçâo.; Embalagem de 300g,'
sacos plásticos; atóxicos, tampos

26inâo violados, resistentes que' BOMILHO
[garantam a integridade do produto!
iaté' o momento do consumo,!
;acondicionado em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter:
externamente os dados de
identificação e: procedência,
informação nutricional, n" do:|
iiote, data de validade, quantidade'
.do; produto. O produto deveré'
lapresentar validade mínima de osl

EMBALAGEM
SOOg

QÜANT.

17000

17000

300

210.00

40000

P.ONIT.

R$1,89

P.TÔTAL

RS32.130,00

R82,21

R$3,73

R$0,33

R$37.570,00

RSl.119,00

R$6.930,00 rs

RSD,78 RS31.200,00



V

Ucinco) meses a partir da data dej
'entrega na unidade requísitante ei
jdatâ de empacotamento de até 30 dlasj
a partir da data de entrega na;
unidade cequisitante. í
^CARRAO de arroz tipo ARGOLINHA:
macarrão de arroz, sem ovos, tipo
[argolinha, o produto deve estar de
acordo com a NTA 02 e 83 (Decreto
,12 . 846/76) e Portaria N' 29 de 13 de
Ijaneiro de 1998, ANVISA.j
iingredientes: farinha de arroz, sem;
ovos, sem colesterol e sem glúten,'

31|CaracterisCicas: cor, odor, sabor e; URBANO
itextura característica. Embalagem)
primária saco plástico,
hermeticamente selado, ou caixa
tipo box atóxica, resistente,
rotulado de acordo Com a legislação
vigente, pesando SOOg Na data da
entrega o produto deve dispor de, no
mínimo,6 meses de validade.

MACARRAÓ de arroz TÍPÕj
'pARAFUSO:macarrâo de arroz, sem'
ovos, tipo parafuso, o produto deve
estar de acordo cora NTA 02 E 83 {,
[decreto 12.846/78) e Portaria N' 29
Ide 13 de janeiro de 1998, ANVISA,
lingredientes: farinha de arroz, sem
[ovos, sem colesterol e sem GLÚTEN,

34[caracceristícas: cor , odor, sabor URBANO
e  textura, característica.'

Embalagem primária saco plástico,
hermeticamente selado, ou caixa,
tipo box. atóxica, resistente.I
rotulado de acordo cora a legislação
vigente, pesando 500g. Na data dai
entrega do produto deve dispor de,
no rainirao9, 6 meses de validade-

MÍLHÒ PARA p'ipÕcÃTÍRÊMIUM: "râiihõ
'para pipoca tipo 1 premiura, grãos
iselecionados , matéria prima sãs,'

37|limpas, isenta de matérias tecrosas[ DONA DÊ
parasitos, detritos animais ou^
vegetais Cora, no máximo, 15 %dej
umidade. i
(FLOCOS COMPOSTO DE TRÊS CEREAIS:'

'cereais (841 FARINHA DE TRIGo!
;ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO!
ÍFÔLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,!
•FARINHA DE CEVADA, FARINHA DE!

AVEIA) , AÇÚCAR, SAL, FERRO)
3e:(FUHARAT0 FERROSO) , VITAMINA B2' NESTLE

líRIBOFLAVINA) , VITAMINA BI (TIAMINA!
MONONITRATO), VITAMINA B6;

'(cloridrato de PIRIDOXINA)
ESTABILIZANTE FOSFATO DIPOTÁSSICO,
ÁNTIUMECTANTE carbonato DE CÁLCIO E

ANTIOXIDANTES ÁCIDO ASCÔRBICO. _
ÓLEO DE SOJA: Alimentício. i
Embalagem de 900 mL. Produto;

EMBALAGEM

'  SOOg

EMBALAGEM

SOOg

EMBALAGEM

SOOg

SACHÊ
210g

391

irefinado e de acordo Com os padróes;
legais. Deverá conter Vitamina E, e

SOTA
ser acondicionado embalagens
metálicas de 900 mL. Validade minima

|de 4 meses, e fabricação de até 30
[dias da entrega.
]frangÕ, COXA/SOBRECOXA: Carne de
frango tipo coxa e sobrecoxa
Icongelada, sam adição de sal e
.temperos. Aspecto próprio, não

45'amolecida e nem pegajosa, cor: BONASA
•própria sem manchas esverdeadas

|cheiro e sabor próprio, com ausência
jde sujidades, parasitos e larvas.-
ibem De 15 a 20 ]<g com registro de

EMBALAGE}«
900ml

itg

20

30

1000

1500

11000

54000

B$4.41

RS4,41

RSl.Ol

R$6,45

RS4,9l

R$5,08

JoSsjÍ*

RS88,20

RS132,30

RSl.010,00

R$9.675,00

RS54.010,00

RS274.320,00



o

Q
peçâo animal (S.I.F.) Serviço de

speção Federal, registro da data
validade temperatura de

estocagem. A carne deverá ser
entregue na embalagem original do

fabricante, a qual deverá ser
plástica, atóxica, transparente
resistente. Náo serão aceitas

carnes com odor, cor e sabor

impróprios ao produto e/ou aspecto
amolecido, descongelado, pegajoso,
esverdeado e pardacento. A
quantidade de água resultante do
;descongelamento não poderá
ultrapassar o valor limite de 6% do
peso do produto conforme Portaria n°
:210, de de 10 de novembro de 1999

'Ministério da Agricultura Pecuária
e Abastecimento (Mapa). O produto
deverá ser manipulado em condições
'de higiene e temperatura rígidas, em'
estabelecimentos destinados a este

fira devidamente registrado em òrgào
oficial. O produto deverá ser
transportado em veículos

refrigerados, utilizados unic3mente|
para este fim, constituído de;
material liso, resistente

iimpermeável e atóxico; com|
'estrados; e mantidos era condições
higiênicas satisfatórias. Os

ifuncionátios envolvidos nas
iCntregas dos produtos devera estar
uniformizados, Com calçados^
fechados, mantendo-oa era bom estado:

e  limpos.*OBS: o peso da embalagem'
deve estar impresso na embalagem que!
contém o frango e nâo somente na|
caixa de papelão que acomoda as;
embalagens do produto.

MOCOTÓ BOVINO: came bovina ini

natura tipo pé de boi (mocotó),:
serrado, congelado, embalado aj
vácuo, deve apresentar-se Coir^
■aspecto próprio, nâo amolecido e nem
pegajoso, cor, cheiro e sabor
próprios, sem manchas esverdeadas,
livres de parasitas, sujidades e
qualquer substancia contaminante:
que possa alterá- Io ou encobrir,
qualquer alteração de acordo com a
Vigilância Sanitária e Ministério

^.jda Agricultura Pecuária ®masTERB01
Abastecimento (MAPA), deve conter,
na embalagem <
composição
Uidentificação

S.I.F. , nome e:
do produto

no corte), lote,'
'data de fabricação e validade,'
Inúmero de registro no orgâo oficial,;

de fabricante ei
Condições de.

CGC, endereço
distribuidor,
armazenamento e quantidade (peso)'
jSua apresentação deve ser em pacote'
.congelado, pacote cora no minimo, 5!
I)cg e, no máximo, 10 Icg, embalagen^
'integra.

24000 RS7,96

TOTAÜ

n

R$191.040,00

R$639.224,50

VENCEDOR: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO
CNPJ: 30.250.913/0001-27

TELEFONE: (83)99644-1380
E^IL: FHILLYPEBBITO0GMAIL.COM
ITEI ESPECIFICAÇÃO MARCA

AÇÚCAR TRITURADO: Contendo|
3 jsacarose, peneirado, originário do'^^.

jsuco da cana, livre de fermentação,:

UNID. OUANT.

EMBALAGEM
Ikg 29000

P.UNIT.

RS2,20

P. TOTAL

R$63.SOO,00



d»?

ví».

M9

^isento de matérias terrosas
parasitas e detritos animais e
■vegetais, contendo aproximadamente
j99,2% de glicidios, rotulada de
acordo cora a legislação vigente.
■Embalagem primária transparente,
lincolor, termos soldado, peso
liquido de Ikg.validader mínima de 6
^eses e fabricação de até 30 dias de
entrega.

1

ARROZ;arroz grão longo, tipo 1 ,
embalagem cora lkg,com dados e

^ identificação do produto, marca do] SAFRA
fabricante, prazo de validade de até'OE OURO
:0i ano de acordo cora as normas e

_l^gor da ANVISA.
|FARÍKHA DE MÃNDÍÒCÀ BRÃNCÃ FINA:
farinha de raadioca torrada, seca,
[fina, tipo 01, branca e amarela,
[isenta de sujidade, parasicos e
larvas, com aspecto, odor, sabor*

jjjpróprios, acondieionado em pacote de SAFRA
|01 KG, que deverá conter externamente DE OURO
iOS dados de identificação,
procedência, informações
nutricionais, número de lote, peso
liquido, embalagem secundária
plástica resistente.

EMBAUGEM
Ikg

PACOTE DE
Ikg

ADRIA

MACARRAO tipo ARGOLIKHA: massa cora
|0vos, vitaminado, composto de
matéria-prima de primeira qualidade,

30|sãs e limpas, isentas de terroso,
parasitas. Embalado em pacotes com
SOOg Validade mínima de 6 meses, ei
fabricação de até 30 dias ^a entrega.] _ _
^CARtóO TIPO PARAFUSO; massa Comi
[OVOS, composto de matéria-prima dei
primeira qualidade, sãs e limpas,!

33|isentas de material terroso, | RENATA
parasitas. Embalado em pacotes com!
SOO g.Validade mínima de 6 meses, ei
li^£iÇ3çâo_de até 30 dias da entrega.i
MARGARINA: margarina vegetal sen?
igotduras trans e sem sal, com óleo!
bidrogenado, 65% de lipidios.j
'Oriunda de óleo vegetal comestível,
contendo vitaminas, açúcar dentro!
dos padióes legais. Produzido e
embalado dentro das normas que
determina a legislação. Cremosa,
■embalada em potes. Na embalagem. pyj^Q

dSjoriginal, devidamente identificada,j
com rótulo contendo todas asj
informações do produto de acordo com:
;a legislação vigente.; Apresentação,!
jaspecto, cheiro, sabor e cor!
peculiares e deverão estar isentos de
iranço e de bolores. Prazo de validade
e peso liquido na embalagem, validade
mínima de 06 meses e data de
■fabricação não superior a 30 dias.
MILHO PARA KUNGUZÃ AMARELO: obtido de
;grâos de sabor próprio com ausência
[de umidade, atóxica, resistente,

36isenta de sujidades, parasitas e
[larvas. Embalagem plástica flexivel,
■atóxico, resistente, contendo
;Validade mínima de 6 meses.
'SAL IODADO: Refinado iodado,
beneficiado e isento de sais de
[cálcio e magnésio, impurezas
[orgânicas, areias e fragmentos de

REI DE

OURO

40 VENEZA

I

EtifflALAGEM
SOOq

60000

8000

4000

EMBALAGEM
1  SOOq 4000

EMBALAGEM
Ikg

[conchas. Produzido e embalado
íConformidade Com a legislação!
ivigente. Embalagem primária: pacotesj
[Com 1 kg. O produto a ser entreguei

PACOTE

SOOg

EMBALAGEM
Ikg

3600

14000

3000

R$3,49

R$2,62

RS3,17

R$2,35

R$S,00

RS1,07

R$0,31

RS209.400,00

RS20.960,00

R$12.680,00

R$9.400,00

RSIS.OOO,00

R$14.980,00

R$930,00



Io poderá ter validade mínima de 6
áeses a vencer.
iTEMPERO SECO: extraído de sementes de'
icominho de primeira qualidade, puro,'
Com aspecto, cor, cheiro, sabori
'característicos, sem misturas,
isentos de sujidades, parasitas e'
larvas. Embalagem de lOOg, em sacos
plásticos transparentes e at6xicos,j
jlimpos nâo violados, resistentes que:
garantam a integridade do produto em

41;até momento do Consumo.!:
SAO EMBALAGEM

MARCOS I lOOg
lAcondicionados A embalagem deverá
gonter identificação fardos

ilacrados. externamente os dados de
procedência, informação nutriclonal,
[número do lote, data de validade,
■quantidade do produto, o produto,
deverá apresentar validade mínima de-
;0ã (cinco) meses a partir da data de.
entrega na unidade requisitante.

VINAGRE: Produzido da fermentação,
do vinho branco ou tinto. Produto
translúcido e de cor, sabor e odor
jcaracteristico. Embalagem primiria:!

42|Frascos plásticos de aproximadamenteSANHAUA
1500 mL, devidamente rotulados, de
acordo com a legislação vigente.
Validade mínima de 6 meses, e
.fabricação de ate 30 dias da entrega.

Carne Bovina:Carne bovina de
segunda magra (ACEK, PALETA ou

FRALDINHA), SEM Osso, máximo de 5S
de gordura, máximo de 3% de
aponeuroses (nervos), sem

cartllagem, sem osso. Resfriada
apresentando odor e aspecto

característicos. Cor variando de
vermelho cereja a vermelho escuro,

acondicionado em sacos de
polietileno de baixa densidade,
atóxico, lacrado, resistente ao
transporte e armazenamento, sem

sinais de rachadura na superfície,
sem furos e sem acúmulos, contendo

na peso liquido MÁXIMO de 2 )tg i
(dois quilos) por embalagem. A '

embalagem, deverá Conter rotulagem
especificando o peso, identificação

completa do produto; data da
envasamento, prazo de validade

dentro do limite de lOt do prazo
total, prazo máximo de Consumo; MASTER

temperatura de estocagera, BOI
armazenamento e conservação;

condiçêes de armazenamento, nome e
endereço do abatedouro Constando
obrigatoriamente o registro de

inspeção animal no (S.I.F.) Serviço
de Inspeção Federal. A carne deverá

ser entregue na embalagem
original do fabricante, resfriada

0°C a 5°C), sem sebo. Nâo serão
aceitas carnes com odor, cor e

sabor impróprios ao produto e /ou
aspecto amolecldo, pegajoso,
esverdeado e pardacento, Com

excesso de gordura, de cartllagem e
de nervo. O produto deverá ser

manipulado em condições de higiene
e temperatura rígidas, em

estabelecimentos destinados a esse
fim devidamente registrado em órgão

oficial. O produto deverá ser
transportado em veículos

refrigerados, utilizados unicamente

43

FRASCOS
500ml

15000

4000

1^9 4B000

R$0,33

RS0,94

RS18,70

R$S.250,00

R$3.760,00

RS897.600,00

4



para este fim, constituído de

material liso, resistente

impermeável e atóxico; com
estrados; e mantidos em condições

higiênicas satisfatórias. Os

funcionários envolvidos nas
entregas dos produtos devem estar

uniformizados, Com calçados
fechados, mantendo-os em bom estado

e limpos. OBS: O peso da embalagem
deve estar impresso na embalagem
primária (embalagem que contém a
carne e nâo somente na caixa de

papelão que acomoda as embalagens
do produro) e embalagem secundária.
As embalagens devera ser LACRADAS e
devem SOMENTE OS CORTES descritos

neste termo de referência. O

produto deverá Conter rótulo com as
informações determinadas pela
legislação sanitária federal.

RÇ1.2S6.'760,00TOTAL

COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDAVENCEDOR:

CNPJ: 21.391.428/0001-82
TELEFONE: (83)^8765-0903 "
E-MAIL: COÍERCI^?a.F0HOTMAILXOM

_ _E_SPECIFIC_AÇAO
I  íBISCOITO SALGADO : TIPO CREAM cilACKER,

iCrocante, contendo basicamente farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, 0% de gordura
trans, sal. Embalagem primária, com
dupla proteção, pacotes conm peso

^j.liiíuído de áOOg, devidamente
ridentificadü conforme determina a
[legislação. O produto, assim como a sua
'embalagem, deverá estar em
conformidade .com a legislação vigente
[constando marca, data de fabricação e
validade mínima de 6 meses e data de

fabricação nâo^ superior a 30 dias.
MACARRAo"tIPO "ESPAGUETTI:"'massa 'Coro
ovos, vitaminado, composto de matéria-
prima de primeira qualidade, sãs e

32 limpas, isentas de material terroso,
parasitas. Embalado em pacotes com
500g. Validade mínima de 6 meses, e
fabricação de até 3^_^^_^_entrega.
FÍGAIX) (BOVINO): fresco, embalagem de'
até 02 Kg, identificada. Procedente de
jestabelecimento com Inspeção Sanitária
|OficiaI (SIF ou SIE), embalagem
Contendo informações como data de

validade, temperatura de estocagem. 0[
transporte deverá ser em caminhão

irefrigerado de acordo com as normas do
Decreto n° 31455 de 20/06/82 e Portaria

,CVS 6/99 de 10/03/99 -Vigilância
44 iSanitária. A carne deverá ser entregue

;na embalagem original do fabricante.
[Não serão aceitas carnes cora odor, cor
;e sabor impróprios ao produto e/ ou
'aspecto amolecido, pegajoso,
.esverdeado e pardacento, com excesso
de cartilagem e de nervo. *OBS: O peso
[da embalagem deve estar impresso na
Jembalagem que contém a carne e não
[Somente na caixa de papelão que acomoda
as embalagens do produto.

MARCA UNID. QÜANT.

PILAR
EMBALAGEM

400g

PILAR
EMBALAGEM

500g

FRIBOl i«g

40000

33000

10500

P.UNIT. P.TOTAL

R$2,39

R$1,66

R$8,95

RS95.600,00

RS54.780,00

R$93.975,00

TOTAL RS244.355,00

.VENCEDOR: HEALTB NUTRIÇÃO HOSPITALAR BIRELI

'CMPJ: 27.657.870/0001-94 _ 1 _ _
.TELEFONE; (81)3265-7029 "
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SACBÊ

230 9

BEALTH. HOSPITALAR. LICITACAOgOUTLOOK. CÒM_
ESPECIFICAÇito MARCA jmÍD.

CEREAL: PARA ALIMENTAÇÃO IHFATIL: em PÓ,'
destinado a Crianças a partir do sexto'
mâs de idade, sabor adlho, zero sódio no

Ifiproduto em pó sem gorduras trans, HESTLB
enriquecido com 13 vitaminas e minerais,
recomendado para crianças a partir de 6
meses de idade.

FÓRMULA INFANTIL^ DE SEGOIMENTO ( 2°
SE;MESTRE) ; fórmula infantil de segmento
para lactentes a partir dos £ meses de
idade,com predominância protéiea de
caseina, acrescida de óleos vegetais,
maltodextrina e enriquecida com
vitaminas, minerais ferro e outros

LATA

QOANT. P.DNIT. ^.TOTAL

300 R$2,69 R$807,00

25.
oligoelementos contendo Ómega 3, ômega
6, colina, Alimentação de Ictentes, em
seqüência ao esquema alimentar iniciado
nos primeiros 6 meses de vida. Latas de
no máximo 1 kg contendo a origem do
produto e data de vencimento superior do
produto e data de vencimento superior a
IS meses, sem amassamentos, vazamentos a
ferrugens. |

NESTLE: com

800 g
150 R$28,00 R$4.200,00;

TOIALR$S.007,00i

VENCEDOR: CARLOS G A DANTAS _

:CNPJ: 30_^58.204/0001-09 _ 1
TELEFONE: {88)2143-5552 / 99949-6ÓlO"
E-MAÍL: CdMERCIALPROGRESSÒ201geCMAÍL.COM
ítek' " especificação" " ' MARCA I ÜNID. IQOANT.

CREMOGEMA SABOR NATURAL: mingau' TMHAlArrM
18 enriquecido com vitaminas eMAISENA 40000

minerais, sabor tradicional.
200g

.EMBALAGEM
2

LEITE: leite integral em pó, tipo A'
instantâneo. Embalagem resistente,
com solda reforçada e integra que!
contenha da t a de fabricação e de
validade. Produto com, no mínimo,

28 data de fabricação náo superior a SOBETAHIA^ «nn
dias e data e validade mínima igual,
a 6 meses. A embalagem deverá conter
as informações do produto e do'
fabricante , conforme legislação;
vigente. i

OVO {galinha, branco ou vermelho,
tipo extra): Manipulado em

condições higiênicas e provenientes
de animais sadios. Isentos de

êujidades, trincos e quebraduras na
casca. De produção recente e

embalados em cartelas de 30

unidades, protegidos com filme de
PVC, devidamente destacado o nome

do produtor, de acordo com

legislação vigente, data da
^.embalagem e validade, tipo grande,

isssiro como as condições de
'armazenamento. Podendo ser

âccndicionados em caixas de

papelão Com tampa, ser
acondicionados em Características

microbiológicas devem estar de
acordo cora a LEGISLAÇÃO VIGENTE. O

produto deve ser embalado
informando obrigatoriamente com

S.I.F. (Serviço Inspeção Federal).

Prazo de validade de 15 dias após
.fabricação.

SÃO

JOSE

Bandeja
com 30

unidades.

22000

16000

P.UNIT.

R$2,69

R$4,50

P.TOTAL

asi07.600,00

BS999.000,00

RSa,39

TOTAL

RS134.240,00

R$1.240.840,00

[vencedor: distribuidora BRAZMAC LIDA
NPJ: 17.020.542/0001-29

ELEFONE: (83)3238-5407



-r*

.E-HAIL: R0DS0NJP8IG.C0H.BR

'item esrecificaçRo MARCA

|FRANGO, PEITO: Carne de frango, tipo
peito congelado sem adição de sal e
itemperos. Aspecto próprio, não
'amolecida e nem pegajosa, cor própria
sem manchas esverdeada, cheiro e sabor
próprio, Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, embalagem de 15 a 20
;kg com registro de inspeção animal no
SIF, registro de data de validade,
temperatura de estocagem. Hão serão
aceito carne com odor, cor e sabor

impróprios ao produto e/ou aspecto
araolecido, descongelado, pegajoso,
jesverdeado e pardacento. A quantidade de
jágua resultante do descongelaraento não
poderá ultrapassar o valor limite de 6%
do peso do produto conforme Portaria n°
210, de 10 de novembro de 1998

Ministério da Agricultura Pecuária e
4S|Abastecimento (Mapa) . o produto deverá

Iser manipulado em condiçóes de higiene
!e temperatura rígidas, em
estabelecimentos destinados a este fim

devidamente registrado era órgão
oficial. o produto deverá ser
transportado em veículos refrigerados,

jutilizados unicamente para este fim,'
Iconstituido de material li8o,|
'resistente impermeável e atóxico; Com,
estrados e mantidos em condições
higiênicas satisfatórias . Os'
•funcionários envolvidos nas entregas
dos produtos devem estar uniformizados.
Cora calçados fechados, mantendo-os em,
bom estado e limpos.*OBS: O peso da
embalagem deve estar impresso na
embalagem que contém o produto e não
somente na caixa de papelão que acomoda
as embalagens do produto. !

UNID.

FRIATO kg

QUANT. P.ÜNir. P.TOTAL

12000 R$8,00

VEHCEDOR: N L MOHTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 22.566.069/0001-10

RS96.000,00

TOTAIÍRS96.000,00

TELEFOKE: (81)99109-9138 _
E-MAIL: HLMCNTEIRQCOMERCIALaGHAlL.COM

item' ESPECIFICAÇÃO I MARCA ; ÜNID. QOAKT.

^HO BRAHCO: Peso médío: 40 g. GraüdOl
ÍNacional ou importado. Classificação!
'sem defeito, suficientementei
desenvolvidos, com aspecto e sabor;
característicos, uniformidade no'
tamanho e na cot. Não serão permitidas'
rachaduras, perfurações, Cortes e
identes chochos ou brotados,

áofcatâcteristícas gerais: deverá estar
livre de enfermidades, insetos ou

parasitas, umidade, terra e de resíduos
de fertilizantes. Quanto ás
caracteriscicas microbiológicas, deverá

obedecer à LEGISLAÇÃO CABlVEL
.(Ministério da Agricultura Pecuária
obedecer á CABÍVEL e Abastecimento -
TOPA] .
ÍANANA DA TERRA OU BANANA DE COZINHAR:
Banana da Terra, in natura,
^apresentando grau de maturação que

SOjpermita suportar a manipulação, o
jtransporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, Com ausência
de sujidades, parasitas e larvas.
BERINJELÃV ""Lisa Com polpa intacta e

IN

NATURA

52limpa, Compacta, firme, Com coloração e
Itamanho uniformes típicos da variedade.

IN

NATURA

IN

NATURA

KG

Kg

kg

1400

2000

300

P.UNIT.

R$1S,00

RS2,95

R$2,96

P.TOTAL

R$21.000,00

R$5.900,00

RS88a,00



■—iiaiV
m brotos, sem rachaducas ou cortes naj

'asca não apresentando manchas,!
machucaduras bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de umidade externa
anormal de resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, com
acondicionamento em caixas devidamentei
higienizadas.

54

,CEBOLA BRANCA (NACIONAL): Classificação
média, sem defeito, suficientemente
jdesenvolvida, Com aspecto e sabor
itipicos da variedade e uniformidade no
^tamanho e na cor. Não serão permitidos
perfurações e cortes. Características;
gerais: deverá estar livre de' IN
enfermidades, de umidade externalNATURA
anormal, de resíduos de fertilizantes.
Quanto características microbiolõgicas,
deverá obedecer â LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Quanto ás características
microscópicas, não apresentar e
sujy^es deverá parasitas.
LARANJA: Laranja Mimo do Céu, de
primeira qualidade, Com grau de
maturação tal que lhes permita suportar
transporte, manipulação e Conservação]
adequada para consumo mediato e|
;imediato, tamanho médio, apresentando
cor, com polpa firme e intacta, tamanho'
a coloração uniforme. Não apresentando
manchas, machucaduras, bolores,!
sujidade, ferrugem, mancha Oxidada ou

gg outros defeitos que possam alterar suaj IN

a

kg 13000

parência e qualidade. Livre de umidadeiNATURA
axterna anormal e de resíduos de
fertilizantes. De colheita recente, com
acondicionamento era caixas plásticas
devidamente higienizadas ou sacos
plásticos transparentes próprios para
alimentos. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a
:Resoluçâo 12/78 da CNNPA. O produto que
nâo apresentar boas condições para uso
'será recusado no ato da_entrega.
MAÇA (nacional, gala , fuji, extra)
Produto procedente de planta sadia,
destinado ao Consumo in natura",
devendo se apresentar fresca e ter,
atingido o grau ideal no tamanho, aroma,!
Cor e sabor próprios da variedade,!
apresentar grau de maturação tal que lhe'
permita suportar a manipulação, o'
transporte e a Conservação em condições
adequadas para o Consumo mediato e

58 imediato. Não estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou por insetos e doenças que
idfetem suas características. Nâo conter
Isubstância terrosa , sujidades,
produtos químicos ou corpos estranhos
aderentes superfície da casca, estarem
isentos de umidade externa anormal,
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio
:e uniforme, categoria 2. PADRÕES
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
PÊRA: produto de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniformes, devendo!

IN
NATURA

kg

ser bem desenvolvida e madura, Com polpa
61;flrme e intacta, sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e
itransporte, Com a casca uniforme, semi
matutada.
jTOMATE: Fresco, tipo comum com grau de

63piiaturaçâo tal que lhes permita suportar
itransporte gcaCido, com polpa firme e

IN
NATURA

IN

NATURA

16000

kg

kg

kg

32000

20

27000

R$2,64

RS2,18

RS34.320,00

RS34.8S0,O0

R$4,,12

R$10,11 R$202,20

RS131.840,00

R$1,96 RSS3.460,QO



lintacta, coloração Cora e tamanhol
uniformes típicos da variedade. Kâo'
lapresentando manchas, machucaduras,.'
bolores, sujidades, parasitas, larvas,
iferruçera ou outros defeitos que possam
[alterar sua aparência e qualidade, i
|lívre de umidade externa anormal e de'
jalterar sua e resíduos de
ifertilizantes. Produto de colheita

recente com acondicionamentc em caixas

[plásticas devidamente higienizadas
TOTA1ÍRS282.490,20

VENCEDOR; SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

CNPJ: 39."062VÓ43/OOOÍ-n
TELEFONE: (81)99732-7106

E-ttón.: ARTLIMPCOMERCIAL8HOTMAIL.COM

ITEM, ̂ E5PECIFICAÇÁÒ
BATATA INLGESA, LÍsÃ,"INLGESA, LISA, EXTRA:

MARCA

IN

Tamanhb

uniforme. Tubérculo de qualidade e sem'
defeitos suficientemente desenvolvidos,.
Com aspecto, aroma e sabor tipicos da,
p/ariedade, beneficiada e classificada'
Cora uniformidade no tamanho e cor, serí
de colheita recente. Isentas dei

rachaduras, perfurações, cortes ou|
51 lesões mecânicas ou provocadas P°^lfjATURA

pragas ou doenças. Deve estar livre de!
'sujidades, terra e residuos de
{fertilizantes aderentes à casca, nâo,
podendo apresentar odores e sabores,
estranhos. Sua polpa deverá estar
intacta e na cor característica. Quanto

'às características microbiológicas,
deve obedecer à LEGISLAÇÃO VIGENTE,
BETERRABA: Lisa Com polpa intacta e
limpa, Compacta, firme, cora coloração e
tamanho uniformes tipicos da variedade.

Sem brotos, sem rachaduras ou cortes na[
casca não apresentando manchas,

jjjmachucaduras bolores ou outros defeitos- IN
que possam alterar Sua aparência eNATURA
{qualidade. Livre de umidade externa
anormal de e de residuos de

fertilizantes. De colheita recente, com
acondicionamento em caixas devidamente

higienizadas.

CHUCHU, É:xt"rÃ1 Legumes ^ elevada
qualidade, suficientemente
idesenvolvidos. Deve apresentar aroma,
isabor, coloração e tamanho uniformes e
■tipicos da variedade. Nâo são permitidos
ínos legumes defeitos que alterem a sua
iconformaçâo e aparência. Os legumes
próprios para o Consumo devera ser
procedentes de vegetais genuínos
|estarem livres de enfermidades , nâo

55,danificados por quaisquer lesão de
;origera mecânica ou por insetos, nâo:
estarem sujos de terra, nâo Conterem
corpos estranhos aderentes, isentos de
lUmidade externa anormal, odor e sabor
'estranhos. CARACTERÍSTICAS
MICROBIOLÓGICAS: Os legumes deverão
obedecer aos padrões estabelecidos
[conforme legislação VIGENTE.
Características microscópicas: Ausência
de sujidades, parasites e_latvasj
jLI^O TAHITI: Tipo comum Com grau de
[maturação tal que lhes permita suportar
transporte, manipulação e conservação

57 adequada para Consumo mediato e
imediato, tamanho médio, apresentando
cor, cora polpa firme e intacta, tamanho
e coloração uniforme. NSo apresentando

IN

iNATURA

IN

NATURA

UNID. QUANT.

kg

kg

kg

kg

8000

P.UNIT.

RS2,80 R$22.400,00

1000

IICOO

300

R$3,15

R$1,60

R$3,00

P.TOTAL

R$3.150,00

RS19.600,00

RS900,00



m. ^chas, machucaduras, boloresrl
jjidade, ferrugem ou outros defeitos]

'que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de umidade externa

anormal e de resíduos de fertilizantes.

jProduto de colheita recente, Com
'acondicionamento em caixas plásticas
'devidamente higienizadas.

59

MELÃO: produto de primeira qualidade,
'fresco, frutos com maturação adequada ao
Iconsumo, Com aspecto, cor e cheiro e
sabor próprios, com polpa firme e

intacta, devendo ser bem desenvolvido,

isenta de enfermidades, parasitas e IN
larvas, material terroso e sujidades,iNATURA
sem danos fisicos e mecânicos oriundos

do manuseio e transporte, de colheita de
e  recente, livre de resíduos de
fertilizantes, devendo ser transportado
em caixas de plástico higienizadas.

IN

PEPINO: Firme, intacto, com coloração e
tamanho uniformes típicos da variedade.
■Isento de enfermidades fisicas
mecânicas oriundas do transporte. NSo
deve estar apresentando manchas,
machucaduras, bolores, sujidades.
isento de lesOes fisicas e mecânicas,
perfurações, cortes, ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e

gQ,qualidade. Livre de umidade externa
anormal e de resíduos de fertilizantesiNATURA

Produto de colheita recente cora
acondicionamento em caixas plásticas
devidamente higienizadas. PEPINO, de
•primeira, apresentando grau de
maturação tal que permita suportar a
manipulação, transporte e a Conservação'
em condições adequadas para o consumo.I
com ausência de sujidades e larvas, de
acordo com a resolução 12/'78_c^ CNNPA.
REPOLHO VERDE: Fresco firme cora.
coloração e tamanho uniformes típicos da
variedade. Isento de enfermidades
físicas e mecânicas oriundas do
transporte. Não deve apresentar
manchas, machucaduras, bolores,

g2 sujidades, firme e intacto, sem lesões
^fisicas e mecânica perfurações cortes,
ou outros defeitos que possam alterar,
sua aparência e qualidade. Livre de
umidade externa anormal e de alterar sua
resíduos de fertilizantes. De colheita
recente com acondicionamento em caixas
devidamente higienizadas.

IN

NATURA

kg

kg

kg

4000

3O0

10800

RS2,00

R$2,99

RS3.000,00

R$897,00

RS3,20 ,RS34.560,00

TOTALRS89.707,00

CLAüSULA primeira - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da
data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Santa Rita firmar
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados,
facultando-se a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, assegurada
preferência ac fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a
recurso ou indenização.

CLAUSULA segunda - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico
n® 004/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de
Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, que também è
o Órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela



o

A

Asua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa. N.^/1

Por órgãos ou entidades da administração pública/ observadas as disposições do Pregão
Eletrônico n» 004/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência
do ôrgâo gerenciador e observando o Art. 22, parágrafo 3° e parágrafo 4*, inciso II do
Decreto n" 9.488 de 31 de agosto de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n® 004/2021 e seus anexos, e a seguinte
proposta vencedora do referido certame:

- MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Item(s) : 1, 4, 8, 9, 24.

Valor: RS64.nO,00

- E BERNARDO DE SOUZA i CIA LTDA

Item(s): 2, 11, 15, 11, 26, 31. 34, 37, 38, 39, 45, 47.
Valor: RS RS639.224,50

- JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Item(s): 3 , 7, 20, 30, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43.
Valor: RSl.256.760,00

- COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA

Item(s): 12, 32, 44.

Valor: RS244.355,00

- HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI

Iteffl(s) ; 16, 25.
Valor: R$5.007,00

- CARLOS G A DANTAS

Item(s) : 18, 28, 48.
Valor: RSl .240.84 0, 00

- DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA

Icem(s): 46.

Valor: RS96.000,00

- N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI

Itemís): 49, 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63.
Valor: RS282.490,20

- SOZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Item{s): 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62.
Valor: RS89.707,00

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO;
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da
Comarca de Santa Rita.

EDILEHE DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERESA DUARTE DE Assinado deforma digital por TERESA
^  . DUARTE DE SANTANA:12699268453
SANTANA: 12699268453 Dados: 2021.05.2415:21:57 -os-oo'

HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE EEGISTRO DE PKEÇOS N*; 011/2021

Aos 25 dias dc raês de Maio de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, Estado da Pataiba, localizada na Rua Virginio Veloso

Borges, S/K - Loteamento Jardim Miritânia, Centro, Santa Rita,PB - CEP 58300-27, noa termos

da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariaroente a Lei Federal n°
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n" 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Federal n° 3.555, de 08 de Agosto de 2000; Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de
2013; Lei Complementar 147/2014; Decreto Federal n 8.538 de 06 de outubro de 2015; Decreto
Municipal n° 038/2017; Decreto n" 9.488 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal n° 10.024
de 20 de setembro de 2019, Complementar n" 22/2019 de 25 de setembro de 2019, e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme
a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n" 004/2021 que objetiva o
registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQDISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS B NAO PERECÍVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA HDNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE SANTA RITA, PB, resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA RITA - CNPJ n° 09.159.665/0001-61.

VENCEDOR: MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

:CHPJ: 32 . 65 3 . 3 867 00 01-27 "
TELEFONE: (81199592-7285'
E-MAIL: DISTRIBJIDORA.MACg0UTL00K.COM

ITEM ESPECIFICAÇÃO
ACHOCOLATADO EM "pó' DIE

MARCA

T:

^INGREDIENTES: Maltodextrina, Cacau em
p6 Lecitinado, Vitaminas: niacina, E,
Ácido Pantotênico, C, B2, B6, BI, A,
jácido fólico, D, B12 e Minerais:.

^ [Ferro, zinco e selênio; aroma
Idêntico ao natural de baunilha;

Edulcorante

xilitol.: Anciumectante: Dióxido de'

■Silicio.Alérgicos : CONTÉM DERIVADOS;
,DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM:
Fenilalanina, SEM GLÚTEN.

ITALAC

ADOÇANTE CULINÁRIO: adoçante
Idietético em pó, com xilitol. Prazo
de validade não inferior a 12 (doze)

^ imeses, suas condições devem estar de
acordo com a Resolução RDC 271/05 DA
'ANVISA. O produto deverá ter registro
mo Ministério da Agricultura e
Ministério da Saúde.
AVEIA ME FLOCOS FINOS: farinha de
aveia integral, isenta de sujidades,
parasitas e larvas, admitindo umidade

8 máxima de 151 por peso, acondicionado
.em sacos plástico apropriados
fechados, reembalado em caixa de

I  .^apel vedada de 200g.
Azeite de oliva extra virgem: azeite;
ÍDB OLIVA TIPO EXTRA virgem COM ACIDEZj

;  kÁXIMA DE 0,5% (EM ácido oleico)-|
g para temperar alimentos, embalados em

garrafas de vidro âmbar, conteúdo de:
'500 ml, PRAZO DE VALIDADE de 2 anos ai
■PARTIR DA DATA DE ENTREGA pelo
fornecedor.
FERMENTO EM PÔ: ""fermento em pó
químico, embalagem plástica com tampa
;de rosca de 250 gramas, composto de
lamido de milho, fosfato monocálcíco,

MARATÁ EMBALAGEM
400g

DULAR

GALO

24|
ib icarbonato de sódio e cabornato de!
ícálcio. Produto deverá atender as
lespecificações da Resolução CNNPA n*
38 de 1977. Deve ferver ao contato
]com água. Mão deve conter glúten.j
Validade de no mínimo 6 meses a partir

FERMIPAN

UNID. OOANT.

EMBALAGEM
210g

EMBALAGEM

20Dg

GARRAFAS
500ML

EMBALAGEM
250g

20

P.OHIT.

RSB.DO

.20

25000

15

150

RS12,00

RS2,48

R$28,00

R$9,00

P.TOTAL

RS160,00

RS240,C0

R$62.000,00

R$420,00

R51.350.00

D4Slgn t)9hrB.3r}b-a0a8-4''()4-ae52-ílffir'i2cs5íbd • Para confirinar as sssiniihiiãs acesse. httpsiWsncufe.riásign.com.hr/veriticar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 104, §2.



Íí'." o.o

&

;;VI-

m ia data de entrega do produto.
TOTALRS64.170,00

jVENCEDOR: E BERNARDO DE SOUZA í CIA LIDA

|CNPj": 30■"4Ó6"i'l 14/odo 1-C5 ^ ^ '
.TELEFONE: (88)2143-1639
jE-HAIL: MRECOMERCIALSERVIÇOSeGMAIL.COH
lÍTÊM ES PECI FlÓVÇÂO MARCA

ACHOCOLATADO EM PÔ: de preparo
instantâneo, aromatizado
artificialmente, contendo açúcar,
cacau, maltodextrina (extrato de
^âlte), estabilizantea,
aromatizantes e emulsificante
lecitina de soja. Enriquecido com 7
vitaminas. Deue conter 30% de cacau.
Deve conter o registro no MS, dataj
de fabricação com prazo de validade!
e  número de lote aparentes,!
[constando no rótulo declaração ou'
|certificado do tipo do produto. Na
entrega, somente será aceito o.
produto que tenha data de validade
de, no mínimo, 12 meses e data de
fabricação nâo superior a 30 dias._|
BÍSCOÍtÒ doce sabor LEITErsem
recheio, contendo basicaraentel
farinha de trigo, enriquecida de!
ferro e ácido fólico, gordura'
vegetal, 0% de gordura trans,;
;açúcar, amido de milho. Deve
apresentar sabor característico e

ÜNID. O0ANT.

VIA

LACTEA

EHBALAGElí
400g 17000

llagradável. ÍEmbalagem primária, comFORTALEZA
dupla proteção: [pacotes com peso'
liquido de 400g, idevidamente'
identificado conforme determina a
[legislação. Data de fabricação! !e
validade. Prazo mínimo de validade

61 meses e data de fabricação não
isuperior a Í30 dias.

~PÓ":

E

'CANELA EM PÓ: embalagem plástica

MBALAGEM
400g

j^-j{pote) resistente cora registro de
data de fabricação e prazo de
validade de, no minimo, 12 meses.
COLORÍFICO EM PÓ: fino homogêneo
obtido de frutos maduros de urucum,
limpos, dessecados e moidos, com
aspecto, cor, cheiro e sabor!
próprio, isento de materiais!
estranhos e a sua espécie,'
acondicionado em saco plástico
atóxico, hermeticamente vedado e
resistente, embalado em caixa de
papelão reforçado.

17

VIVA
PACOTES

50g

PANELAÇO EMBALAGEM
lOOg

■FLOCAO DE MILHO (CUSCUZ): Flocos de
milho Pré-cozido, tipo flocâo,
amarelo, cora; aspecto, cor, cheiro
e sabor próprios com ausência de
umidade, fermentação, ranço, isento
de sujidades, parasitas e larvas.
Rendimento minimo após o cozimento
de 2,5 vezes a mais do peso antes'
da cocçáo.; Embalagem de S00g,i
sacos plásticos; atóxicos, tampos

26inâo violados, resistentes que! BOMILHO
garantam a integridade do produto
até' o momento do consumo,
acondicionado em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter:
externamente os dados de
identificação e: procedência,
informação nutricional, n° do:|
lote, data de validade, quantidade
do; produto. O produto deverá
'apresentar validade minima de 05

EMBALAGEM
500g

17000

300

21000

40000

P.tINIT.

RS1,B9

R$2,21

RS3,73

RS0,33

RS0,78

P.TOTAL

RS32.130,00

RS37.570.00

RSl.119,00

R$6.930,00

RS31.200,00

D4Sign li')hcD3Gl5 a0aS-4704-âe52-c)fCc3?ea!)rt)d - Pare tonfújriaí as assinatuias acesse https:/i'5e£ure.d4sigi'i.cQm.br/verificar
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de

URBANO

[(cinco) meses a partir da data de
[entrega na unidade requisitante e
data de empacotamento de até 30 dias
[a partir da data de entrega na
iyiídade requisitante.
mãcarrAo de arroz tipo argõliFhÃ;!
macarrão de arroz, sem ovos, cipoj
argolin)ia, o produto deve estar de
jacordo cora a NTA 02 e 63 (Decreto!
il2.846/76) e Portaria N' 29 de 13 de

[janeiro de 1998, ANVISA.
[Ingredientes: farinha de arroz, sem
■OVOS, sera colesterol e sem glúten,

31(Caraoteristicas: cor, odor, sabor e
itextura característica. Embalagem
íprimària saco plástico,'
!hermeticaraente selado, ou caixa
[tipo box atóxica, resistente,
rotulado de acordo Com a legislação
vigente, pesando 500g Na data da
entrega o produto deve dispor de, no
mínimo,5 meses de validade. I
macarrAo de arbõz tipo!
IPARAFUSOrmacarrâo de arroz, sem
ovos, tipo parafuso, o produto deve
estar de acordo com NTA 02 E 63 (
OECRETO 12.846/78) e Portaria N' 29
[de 13 de janeiro de 1998, ANVISA,!
ilngredientes: farinha de arroz, sem.
■ovos, sem colesterol e sem GLÚTEN,!

34;caracceristicas: cor , odor, saborl
^  textura, característica.|
Embalagem primária saco plástico,
herraeticamente selado, ou caixaj
tipo box, atóxica, resistente,
rotulado de acordo com a legislação
jVlgente, pesando SOOg. Na data da
entrega do produto deve dispor de,

_ino_Mn_imo9, 6 me^es de validade.
MILHO PA^ PrpOCA"rFRÊMIÜMT" 'milho
para pipoca tipo 1 preraium, gràos'
selecionados , matéria prima sSs,'

37 limpas, isenta de matérias terrosas; DONA DÊ
parasites, detritos animais ou'
vegetais Com, no máximo, 15 %de'
umidade.

FL<X:OS CÕMTOSTO DE"'TRÊs"cERkAIS:
CEREAIS (84% FARINHA DE TRIGO|
ENRIQUECIDA COM FERRO E ÂCIDo'
FÔLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,!
iFARINHA DE CEVADA, FARINHA DEj
{AVEIA) , AÇÚCAR, SAL, FERRO'

URBANO

38

EMBALAGEM

500g

EMBALAGEP
SOOg

'embalagem
!  SOOg

:(FUHARATO FERROSO). VITAMINA B2
'(RIBOFLAVINA), VITAMINA BI (TIAHINA
MONONITRATO), VITAMINA B6
|(CLORIDRATO DE PIRIDOXINA),
ESTABILIZANTE FOSFATO DIPOTÂSSICO,
jANTIUMECTANTE CARBONATO DE CALCIO E
[antioxidantes Ácido ascórbico. '
|ÔLEO DE SOJA: Alimentício.
.Embalagem de 900 mL. Produto
|re£inado e de acordo Com os padróes

2j'legais. Deverá conter Vitamina E, e
ser acondicionado embalagens
metálicas de 900 mL. Validade mínima
de 4 meses, e fabricação de até 30
dias da entrega.
FRANGO, COXA/SOakÈcÕÍÕü cãrnê dê
ifrango tipo coxa e sobrecoxa
congelada, sem adição de sal e
[temperos. Aspecto próprio, nào

45!âraolecida e nem pegajosa, cor
própria sem manchas esverdeadas
cheiro e sabor próprio, com ausência
,de sujidades, parasites e larvas.-
bem De 15 a 20 )tg com registro de

NESTLE
SACHÊ
210g

SOTA

BONASA

EMBALAGEM
900ml

kg

20

30

1000

1500

11000

54000

• r\

RS4,41

RS4,41

RS1,01

R56,45

RS4,91

RS5,08

R$SS,20

R$132,30

asi.eio,oo

RS9.675,00

RS54.010,00

RS274.320,00
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speção animal (S.I.F.) Serviço de
nspeçâo Federal, registro da data
de validade temperatura de
estocagem. A carne deverá ser

entregue na embalagem original do
[fabricante, a qual deverá ser
plástica, atóxica, transparente
resistente. Nâo serão aceitas

carnes cora odor, cot e sabor

impróprios ao produto e/ou aspecto
amolecido, descongelado, pegajoso,
esverdeado e pardacento. A
quantidade de água resultante do
descongelaraento não poderá
ultrapassar o valor limite de 6% do
peso do produto conforme Portaria n'
210, de de 10 de novembro de 199S

Ministério da Agricultura Pecuária
■e Abastecimento (Mapa) . O produto
deverá ser manipulado em condições
de higiene e temperatura rigidas, era
estabelecimentos destinados a este
|fim devidamente registrado era órgão
'oficial. O produto deverá ser
transportado em veículos
refrigerados, utilizados unicamente
para este fim, constituído de'
material liso, resistente,
impermeável e atóxico; com
estrados; e mantidos em condições
higiênicas satisfatórias. Os
funcionários envolvidos nas|
entregas dos produtos devem estab
uniformizados, Com calçados
fechados, mantendo-os em bom estado
e  limpos. *OBS: o peso da embalagerní
deve estar impresso na embalagem que
contém o frango e nâo somente na
'caixa de papelão que acomoda as
[embalagens do produto. _
j^OCOTÓ' BOVINO: carne bovina ^n'
[natuta tipo pé de boi (mocotó),
'serrado, congelada, embalado a
vácuo, deve apresentar-se Com
aspecto próprio, nâo amolecido e nem
pegajoso, cor, cheiro e sabor
próprios, sem manchas esverdeadas,
livres de parasitas, sujidades e
qualquer substancia contaminante
que possa alcerá- Io ou encobrir
qualquer alteração de acordo com a
Vigilância Sanitária e Ministério
da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA), deve conter
na embalagem o S.I.F. , nome e
composição do produto
(identificação no corte), lote,
data de fabricação e validade,
número de registro no orgão oficial,
CGC, endereço de fabricante e
distribuidor. Condições de
armazenamento e quantidade (peso)
Sua apresentação deve ser em pacote
congelado, pacote com no mínimo, 5i
[](g e, -no máximo, 10 kg, embalagem
lintegra.

MASTERBOI itg 24000 R57,96

TOTAL

RS191.040,00

RS639.224,50

lV^cedor^jo^_fhillype dos santos brito
CNPJ: 30.2jÓ'.9n/ÕÒÒl-27 "
ÍELEFONE: (83)99644-1380
E-HAIL; FHILLYPEBRITOgGMAIL.COM

ÍTÉM ESPECIFÍCÀçAd MARCA ! ONID. IqUAHT.
1 AÇÚCAR TRITÜ^DO: Contendoj [eMBALAGEIÍ

3 isacaroae, peneirado, originário OURO^ Ik 129000
suco da cana, livre de fermentação, I

P.UHIT.

R$2,20

P.TCTAL

R$63.800,00

D4Slgn l)9hrh;30tj-.i0aB-47O4-.aftó2-díCc;l>. i üíjfR:! - Kit,: r.onfviTi.-r a sir.iriaíuras aceíse https://5ecure.d4sign.CQin.0r/verificar
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jisento de
parasitas e

matérias terrosas,

detritos animais e

[vegetais, contendo aproximadamente
:99,2I de glicidios, rotulada de
[acordo cora a legislação vigente.
Zrnbalagem primária transparente,
incolor, termos soldado, peso
liquido de Ikg.validader mínima de 6
meses e fabricação de até 30 dias de

entrega.

ARROZrarroz grão longo, tipo 1
[erabalagem cora Ikg, com dados e
[identificação do produto, marca do
ifabricante, prazo de validade de até
01 ano de acordo com as normas em

vigor da AKVISA. _
MANDIOCA BRANCA FINA:

raadioca torrada, seca,

01, branca e amarela,

sujidade, parasites e

FARINHA DE

farinha de

fina, tipo

isenta de

SAFRA

DE OURO

EMBALAGEM

Ikg

20

[larvas, cora aspecto, odor, sabor
[próprios, acondicionado era pacote de SAFRA
01 KG, que deverá conter externamente[DE OURO
[os dados de identificação,
iprocedência, informações'
inutricionais, número de lote, peso
liquido, embalagem secundária
plástica resistente.

MACARRAO tipo ARGOLINHA: massa com

ovos, vitaminado, composto de
jnatériâ-prima de primeira qualidade,

30 sãs e limpas, isentas de terroso,
parasitas. Embalado em pacotes com
■500g Validade miniraa de 6 meses, e
•fabricação de até 30 dias da entrega.'
MACARrXÕ TÍPÕ PARAFUSO: massa Com"
pvcs, composto de matéria-prima de
primeira qualidade, sãs e limpas,

33 isentas de material terroso,
parasitas. Embalado em pacotes cora
'500 g.Validade mínima de 6 meses, e
.fabricação de até 30 dias da entrega.
MARGARINA: margarina vegetal sem
gorduras trans e sem sal, com óleo
hidtogenado, 654 de lipidios.
Oriunda de óleo vegetal comestível,
contendo vitaminas, açúcar dentro'
'dos padrões legais. Produzido e:
'eriújalado dentro das normas que:
determina a legislação. Cremosa,]
embalada em potes. Na embalagemi

35 original, devidamente identificada,
com rótulo contendo todas as
informações do produto de acordo com
a legislação vigente.; Apresentação,
íaspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares e deverão estar isentos de
ranço e de bolores. Prazo de validade;
e peso liquido na embalagem, validade,
mínima de 06 meses e data de'
fabricação não superior a 30 dias^_
MILHO PARA HUNGUZA AMARELO: obtido de
grãos de sabor próprio cora ausência
ide umidade, atòxica, resistente,

36[isenta de sujídades, parasitas e
[larvas. Embalagem plástica flexível,,
,at6xico, resistente, contendO;
validade mínima de 6 meses.
SAL IODADO: Refinado iodado,
beneficiado e isento de sais de
'cálcio e raagnésio, impurezas

^gorgânicas, areias e fragmentos de
[conchas. Produzido e embalado
Conformidade Com a legislação
jvigente. Embalagem primária: pacotes
Pom 1 kg. O prDduto_a ser entregue

ADRIA

PACOTE DE
Ikg

EMBALAGEM

500g

RENATA
embalagem;

500g

60000 BS3,49

8000 RS2,62

4000

4000

PURO

SABOR
EMBALAGEM

Ikg

REI DE

OURO

VENEZA

PACOTE
500g

EMBALAGEM
Ikg

3600

14000

3000

R$3,17

HS2,35

ilsk

R$20S.400,0'0

RS20.960,00

R$12.680,OÓ

R$9.400,00

RSS,00

R$1,07

RS0,31

R$18.000,00

R$14.980,00

R$930,00



cie
Vr

'dá;
fll
.t,

poderá ter validade miniraa de 6
leses a vencer.

SAO EMBALAGEM

lOOg

TEMPERO SECO: extraído de sementes de
corainho de primeira qualidade, puro,
Cora aspecto, cor, cheiro, sabor
'caracteristicos, sem misturas,
isentos de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem de lOOg, era sacos
plásticos transparentes e atóxicos,|
limpos nâo violados, resistentes que
garantam a integridade do produto env

41 até o moraento do Consumo.
Acondicionados A embalagem deverá'
conter identificação fardos'
'lacrados, externamente os dados de

procedência, informação nutricicnal,
jnúraero do lote, data de validade,
iquântidade do produto, o produto
deverá apresentar validade minima de
:05 (cinco) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
VINAGRE: Produzido da ferraentaçâo

jdo vinho branco ou tinto. Produto'
jtranslúcldo e de cor, sabor e odor
caracteristico. Embalagem primária:|

42iFrascos plásticos de aproximadamenteSANHAUA'
—  oOOtni!500 mL

15000

43

, devidamente rotulados, de
acordo com a legislação vigente.
Validade minima de 6 meses, e,
fabricação de ate 3_0 dias da entrega.

Carne Bovina:Carne bovina de

segunda magra (ACEM, PALETA ou
FRALDINHA), SEM Osso, máximo de 5S

de gordura, máximo de 3% de
aponeuroses (nervos), sem

cactilagem, sem osso. Resíriada
apresentando odor e aspecto

caracteristicos. Cor variando de

vermelho cereja a vermelho escuro,
acondicionado era sacos de

polietileno de baixa densidade,
atóxico, lacrado, resistente ao
transporte e armazenamento, sem

sinais de rachadura na superfície,
sem furos e sem acúmulos, contendo

na peso liquido MÁXIMO de 2 kg
(dois quilos) por embalagem. A

embalagem, deverá Conter rotulagem
especificando o peso, identificação

completa do produto; data de
envasamenco, prazo de validade

dentro do limite de 101 do prazo
total, prazo máximo de Consumo;

temperatura de escocagera,
armazenamento e conservação;

condições de armazenamento, nome e
endereço do abatedouro Constando |
obrigatoriamente o registro de

inspeção animal no (S.I.F.) Serviço
de Inspeção Federal. A carne deverá

ser entregue na embalagem
original do fabricante, resíriada
0*C a 5*C), sem sebo. Não serão
aceitas carnes com odor, cor e

sabor impróprios ao produto e /ou
aspecto amolecido, pegajoso,
esverdeado e pardacento. Cora

excesso de gordura, de cartilagem e
de nervo. O produto deverá ser

manipulado em condições de higiene
e temperatura rígidas, em

estabelecimentos destinados a esse

fim devidamente registrado em órgão
oficial. O produto deverá ser

transportado em veículos
refrigerados, utilizados unicamente

4000

R$0,35

RS0,94

MASTER

BOI
kg 48000

R$5.250,00

R$3.160,00

RS18,70 R$897.600,00
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para este fira, constituído de

material liso, resistente

impermeável e atóxlco; com
estrados; e mantidos era condições

higiênicas satisfatórias. Os
funcionários envolvidos nas

entregas dos produtos devera estar
uniformizados. Cora calçados

fechados, mantendo-os em bom estado

e limpos. OBS: O peso da embalagem
deve estar impresso na embalagem
primária (embalagem que contém a
carne e não somente na caixa de

papelão que acomoda as embalagens
do produro) e embalagem secundária.
As embalagens devem ser LACilADAS e
devera SOMENTE OS CORTES descritos

neste termo de referência. O

produto deverá Conter rótulo cora as

informações determinadas pela
legislação sanitária federal.

TOTALUSl.256.760,00

COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDAiVENCEDOR:

CNPJ: 21.391.428/0001-92

.TELEFONE:

E-MAIL:

ITEM

(83)98765-0903

COMERCIAL.F0HOTM

ESPECIFI
AIL.COM

MARCA

12 PILAR

PILAR

CAÇÃO
■BISCOITO SALGADO 7 TIPO"cRÊÃM CRACKER,"
icrocante, contendo basicamente farinha
|de trigo enriquecida cora ferro e ácido
Ifólico, gordura vegetal, 05 de gordura
trans, sal. Erabalagern primária, cora
dupla proteção, pacotes conm peso
líquido de 40Cg, devidamente
identificado conforma determina a
legislação. O produto, assim como a sua
embalagem, deverá estar em
Jconformidade .com a legislação vigente
constando marca, data de fabricação e
jvalldade mínima de 6 meses e data de
ifabricação não superior a 30 dias.
ImACARRAO tipo ESPAGUETTÍ: «asiã Com,
ovos, vitaminado, composto de matéria-
prima de primeira qualidade, sãs e

32rlimpas, isentas de material terroso,
parasitas. Embalado em pacotes com
[500g. Validade mínima de 6 meses, e'
■fabricação de até 30 dias da entrega. |
jFÍGADO (BOVINO) : fresco, emiiTrãgêrâ" de'
até 02 Kg, identificada. Procedente de
estabelecimento com Inspeção Sanitária,
pficial ISIF ou SIE), embalagem
|Contendo informações como data de
validade, temperatura de estocagem. o'
transporte deverá ser em caminhão'
!refrigerado de acordo com as normas do|
Decreto n" 31455 de 20/06/82 e Portariaj
:CVS 6/99 de 10/03/99 -Vigilância!

44<Sanicária. A carne deverá ser entreguelFRIBOI
ina embalagem original do fabricante.i
Não serão aceitas carnes cora odor, cor]
e sabor impróprios ao produto e/ ou:
aspecto amolecido, pegajoso,!
lesverdeado e pardâoento, com excesso!
de cartilagera e de nervo. *OBS: O peso
da embalagem deve estar impresso na
embalagem cue contém a carne e não
somente na caixa de papelão que acomoda
as embalagens do produto.

UNID.

EMBALAGEM
400g

EMBALAGEM
SOOg

kg

QÜANT.

40Q00

33000

10500

P.ONIT.

RS2,39

RS1,66

R$8,95

TOTAL

P.TOTAL

R59S.600,00

RS54.780,00

R$93.975,00

R$244.355,00

VENCEDOR: HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI
TNPJ; 27. 6577 870/000:-94"
TELEFONE! (Sí73265-7029

MSign ti9bch3(lb-.i()iiS-47C)4-;.it".')/'(llfi<;31'M!!(nd • PcJid coniTinar i3S nsrNinaturas aresse hltps://s!ícijre.d4.y!jivcom.br/yefificaf
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. IO», §2.
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E-!r HEALTH.HOSPITALAR.LICITACAO@OUTLOOK.COM

>1^ ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID.

CEREAL: PARA ALIMENTAÇÃO INFATIL: em Pó,|
'destinado a Crianças a partir do sextoj
mès de idade, sabor milho, zero sódio no

16 produto em pó sem gorduras trans,
enriquecido com 13 vitaminas e minerais,
recomendado para crianças a partir de 6
meses de idade.

FÕRHÜLÃ INFATIL dF"sÊGUIMÉNTÕ {~P
SEMESTRE):fórmula infantil de segmento
para lactentes a partir dos 6 meses de
|idade,com predominância protèica de
caseina, acrescida de óleos vegetais,
maltodextrina e enriquecida com
vitaminas, minerais ferro e outros

NESTLE

QÜANT.

25

SACHÊ

230 g

oligoelementos contendo ôraega 3, ômega,
6, colina. Alimentação de Ictentes, emj
seqüência ao esquema alimentar iniciado'
nos primeiros 6 meses de vida. Latas de|
no máximo 1 kg contendo a origem doj
produto e data de vencimento superior do:
'produto e data de vencimento superior a|
10 meses, sem amassamentos, vazamentos e:
ferrugens. |

NESTLE

LATA

com

800 g

300

150

P.UNIT.

RS2,69

P.TOTAL

RSe07,00

RS28,00 R$4.200,00

TOTAL R$S.007,00

UNIO. OQANT.' P.ONIT.

VENCEDOR: CARLOS G A DANTAS

CMPJ:" "30.950.204/0001-09
TELEFONE: (00)2143-5652 / 99949-6010 '
S-MAIL; CmERCIALPROGRESSO2019eCa4AlL.C(»l

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA
CREHOGEHA SABOR NATURAL; mingau ~ ÊlfflALAGQ!

18 enriquecido com vitaminas eHAlSEHA 40000
minerais, sabor tradicional.

LEITE; leite integral em pó, tipo A
instantâneo. Embalagem resistente,
com solda reforçada e integra que
contenha da t a de fabricação e de
validade. Produto com, no minimo.

200g

IBALAGEK

R$2,69

20 data de fabricação não superior a 30BETAMIA'
dias e data e validade minima igual
a 6 meses. A embalagem deverá conter
as informaçóes do produto e do
fabricante , conforme legislação
vigente.

OVO (galinha, branco ou vermelho,
tipo extra): Manipulado em
eondiçóes higiênicas e provenientes
de animais sadios. Isentos de

sujidades, trincos e quebraduras na
casca. De produção recente e
embalados em cartelas de 30

unidades, protegidos com filme de
PVC, devidamente destacado o nome

do produtor, de acordo com
legislação vigente, data da
^embalagem e validade, tipo grande, SÃO
assim como as condições da JOSE

armazenamento. Podendo ser

acondicionados em caixas de

papelão Com taaça. ser
acondicionados em Caracteristicas

microbiológieas devem estar de
acordo com a LEGISLAÇÃO VIGENTE. O
produto deve ser embalado

informando obrigatoriamente com
S.I.F. (Serviço Inspeção Federal).
Prazo de validade de 15 dias após
fabricação.

S

48'

200g
222000

Bandeja
com 30

unidades.

16000

RS4,S0

P.TOTAL

R$107.600,00

R$999.000,00

R$e,39 : R$134.240,00

T0TALR$1.24 0.840 , 00]

VENCEDOR: DISTRIBUIDOR BRAZHAC LTDA
'c"nPJ: 17702O ."542 /OÓo'l-29
{telefone: (83) 3f38-54^7{^_ '

D45ign l)')ncl)30i>-.n0iiS-"l'C).l-,iür)2-clfec51'(-'ü5fbd • Pjid coiifinrwr as asiinaturasacesse littp3:;/seciiro.d4iigii.corr,lK/vefific<tr
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MARCA

E-MAIL: RODSOHJP8lG.COM.BR
iITÊk ESPECIFICAÇÃO

jFRANGO, PEITO: Carne de frango, tipo
!  ̂eito congelado sem adição de sal e
I  temperos. Aspecto próprio, não

amolecida e nem pegajosa, cor própria
^  sem manchas esverdeada, cheiro e sabor
;  próprio, Com ausência de sujidades
1  parasitos e larvas, embalagem de 15 a 20
1  kg cora registro de inspeção animal no
!  SIF, registro de data de validade,

temperatura de estocagem. Não serão
'  aceito carne cora odor, cor e sabor

impróprios ao produto e/ou aspecto
araolecido, descongelado, pegajoso
jesverdeado e pardacento. A quantidade de
;água resultante do descongelamento não
poderá ultrapassar o valor limite de 6%
do peso do produto conforme Portaria n°
210, de 10 de novembro de 1990

Ministério da Agricultura Pecuária e
46Abâsteciraento (Mapa) , o produto deverá FRIATO

ser manipulado em condiçóes de higiene!
ie temperatura rigidas, em'
.estabelecimentos destinados a este fim

idevidamente registrado em órgão,
oficial. o produto deverá ser
{transportado em veículos refrigerados,
íutilizados unicamente para este fim,
'constituído de material liso,
{resistente impermeável e atóxico; Com
{estrados e mantidos em condições
higiênicas satisfatórias . Os
■funcionários envolvidos nas entregas
dos produtos devera estar uniformizados,
.Com calçados fechados, mantendo-os era
bom estado e limpos.*OBS: O peso da
embalagem deve estar impresso na
embalagem que contém o produto e não
somente na caixa de papelão que acomoda
as embalagens do produto.

UNID.

kg

QÜANT.

12000

P.UNIT.

R$a,00

P.TOTAL

R$96.000,00

TOTAl RS96.000,00

VENCEDOR: N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI
,CNP J 2_2_. 5J 6.0 6 9/0001-10
ifÊLEFONE: (BI )"99'l09-913B
,Í^IL; HLMOHTEIROCOMERCIALSGMAIL.COM
ITEM " " ESPEcTfICAÇAO I MARCA

ALHO BRANCO: Peso médio: 40 g. Graúdo
Nacional ou importado. ClassificaçàO|
|sem defeito, suficientemente
desenvolvidos, com aspecto e sabori
característicos, uniformidade no.
tamanho e na cor. Não serão permitidas
Irachaduras, perfurações, Cortes e
[dentes chochos ou brotados.

49Çaracteristicas gerais: deverá estar
llivre de enfermidades, Insetos ou
parasitas, umidade, terra e de resíduos
de fertilizantes. Quanto às,
características microbiológicas, deverá
gbedecer á LEGISLAÇÃO CABÍVEL
{(Ministério da Agricultura Pecuária
obedecer à CABÍVEL e Abastecimento -
MAPA).

IN
NATURA

BANANA DA TERRA OU BANANA DE COZINHAR:
Banana da Terra, in natura,!
apresentando grau de maturação que

50{petmita suportar a manipulação, o
itransporte e a conservação em condições
'adequadas para o consumo, Com ausência
de sujidades, parasitas e larvas. '

e-BERINJELA: Lisa Com polpa intacta

IN

NATURA

52 limpa. Compacta, firme, Com coloração e
tan^ho uniformes típicos da variedade..

IN

NATURA

UNID.

KG

Kg

kg

QUANT.

1400

2000

300

P.UNIT.

R$15,00

RS2,95

RS2,96

P.TOTAL

B$21.000,00

RS5.900,00

R$888,00

D4Sign bS&cd.^Oh-aOftfi-J/fU^irr^i-dfecSlenSlod • Pau crv.finijrasassinaiuias arosse https;/.'secure.d4s!gn.com,Ur/yerificar
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brotos, sem raehaduras ou cortes na
asca não apresentando manchas,
machucaduras bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de umidade externa
anormal de resíduos de fertilizantes.

De colheita recente, com
âcondicionamento em caixas devidamente'
higienizadas. r

CEBOLA BRANCA {NACIONAL) : Classificação!
média, sem defeito, suficienceraente;
desenvolvida, Com aspecto e saborj
Itipicos da variedade e uniformidade no.
pamanho e na cor. Não serão permitidos!
perfurações e cortes. Características
'gerais: deverá estar livre dej IN
'enfermidades, de umidade excernaiNATURA
anormal, da resíduos de fertilizantes.!
Quanto características microbiológicas,'
deverá obedecer á LEGISLAÇÃO VIGENTE.,
.Quanto às características,
microscópicas, não apresentar e]
sujidades deverá parasitas. |
LARANJA: Laranja Mimo do Céu, de'
primeira qualidade, Com grau de!
maturação tal que lhes permita suportar!
jtransporte, manipulação e Conservação-
ádequada para consumo mediato e!
iimediato, tamanho médio, apresentando,
cor, cora polpa firme e intacta, tamanho;
!e coloração uniforme. Não apresentando'
manchas, machucadutas, bolores,i

■sujidade, ferrugem, mancha Oxidada ou:
jg outros defeitos que possam alterar sua' IN

aparência e qualidade. Livre de umidade.NATURA
externa anormal e de resíduos de
fertilizantes. De colheita recente, com
^condicionamento em caixas plásticasi
devidamente higienizadas ou sacos;
plásticos transparentes próprios para;
alimentos. Com ausência de sujidades,
parasites e larvas, de acordo com aj
Resolução 12/78 da CNNPA. O produto que
nâo apresentar boas condições para uso
.será_recu_sado no ato da entrega.
MAÇÃ (nacional, gala , fuji, extra)
Produto procedente de planta sadia,
destinado ao Consumo in natura",
devendo se apresentar fresca e ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma,
;cor e sabor próprios da variedade,
apresentar grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o.
transporte e a Conservação era condiçôesi
adequadas para o Consumo mediato é

SSimediato. Nâo estarem danificadas por
quaisquer lesões de origem fisica,!
mecânica ou por insetos e doenças que)
afetem suas características. Não conter
substância terrosa , sujidades,
produtos químicos ou corpos estranhos
aderentes superfície da casca, estarem
fsentos de umidade externa anormal, i
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio
e  uniforme, categoria 2. PADRÕES

_ CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE^
PÊRA: produto de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvida e madura, Com polpa

61 firme e intacta, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
jtransporte, Cora a casca uniforme, semi
maturada.

IN
NATURA

IN
SATURA

líg

jTOMATE: Fresco, tipo comum com grau de
63 maturação Cal que lhes permita suportar

transporte graúdo, com polpa firme e

IN
NATURA

kg

kg

130.00

16000

32000

20

27000

RS2,64

R$2,18

R$4,12

RSlO.ll

R$1,98

RS34.320,00

RS34.e80,00

r\

RS131.S40,00

RS202,20

R$S3.460,00

OlSign hgbcb3üb-.í0aS-'l?04-ac-'j2-dr6c.51'ca5{nd - Paia tonfinnaras assinaturas üressc https://seture.iJ4sigii.iOfn.br/»e'ificaf
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intacta, coloração Com e tamanho
uniformes tipicos da variedade. Hão
apresentando manchas, machucaduras,

bolores, sujidades, parasitas, larvas,
ferrugem ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade
'livre de umidade externa anormal e de

|alterar sua e resíduos de
fertilizantes. Produto de colheita

■recente com acondicionamento em caixas
plásticas devidamente higienizadas

AO <i* U

i  i ^
VÜ

s.

TOTAXA$282.490,20

VENCEDOR: SUZITftVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

CNPj': 39.S62.043/0001-11
TELEFONE: (81199732-7186

E-MAIL: ARTLIMPCOMERCIAL0HOTHAIL.COM

ITEM ESPECIFICAÇÃO
jBATATA INLGESA, LISA, EXTRA: Tamanho
uniforme. Tubérculo de qualidade e sem
defeitos suficientemente desenvolvidos.
Cora aspecto, aroma e sabor tipicos da
variedade, beneficiada e classificada
!Com uniformidade no tamanho e cor, ser
de colheita recente. Isentas de
;rachaduras, perfurações, cortes ou

Sljlesôes mecânicas ou provocadas por
pragas ou doenças. Deve estar livre de
sujidades, terra e resíduos de
fertilizantes aderentes à casca, não
podendo apresentar odores e sabores
estranhos. Sua polpa deverá estar
intacta e na cor característica. Quanto
às características mierobiológicas,
deve obedecer à L^ISLAÇÃO VIGENTE.
BETERRABA: Lisa Com polpa intacta e
limpa, Compacta, firme, com coloração e
tamanho uniformes típicos da variedade.
Sem brotos, sem rachaduras ou cortes na
casca não apresentando manchas.

53

h-

MARCA

IN
NATURA

UNID.

machucaduras bolores ou outros defeitos
que possam alterar Sua aparência e
Validade. Livre de umidade externa
anormal de e de resíduos de
fertilizantes. De colheita recente, com
acondicionamento em caixas devidamente
higienizadas.
jcHUCHU," "exT^: Legumes de""érev3dâ
qualidade, suficientemente
desenvolvidos. Deve apresentar aroma,
sabor, coloração e tamanho uniformes e
típicos da variedade. Não são permitidos
.nos legumes defeitos que alterem a sua
conformação e aparência. Os legumes
próprios para o Consumo devem ser
procedentes de vegetais genuínos,
estarem livres de enfermidades , não

55;danificados por quaisquer lesão de
origem mecânica ou por insetos, não
.estarem sujos de terra, não Conterem
Icorpos estranhos aderentes, isentos de
lumldade externa anormal, odor e sabor
estranhos. CARACTERÍSTICAS
MICROBIOLÓGICAS: Os legumes deverão
obedecer aos padrões estabelecidos
|CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS: Ausência
d^ sujIdades, parasites e larvas.
ILIMÁO TAHITI: Tipo comum Com grau de
maturação tal que lhes permita suportar
transporte, manipulação e conservação

SVadequada para Consumo mediato e
limediato, tamanho médio, apresentando
'cor, com polpa firme e intacta, tamanho
e coloração uniforme. Não apresentando

IN
NATURA

IN

NATURA

IN
NATURA

kg

kg

kg

QUANT.

8000

1000

P.UNIT. P.TOTAL

R$2,80

R$3,15

11000 RS1,80

300 R$3,00

R$22.400,00

RS3.150,00

íisig.soo, 00

R$ggo,oo

,O4Siflnb9hcb30b-a0aB-'J70'l-,3t'52tif5c52en5(hrt • Psní cr.nfTmaraâassinatuias acessa hltps://sêcurfi.d4sigii.corn.br/verfftC''ir
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nchâSr rnâchucâduraSf boloreSf
ujidade, ferrugem ou outros defeitos

;que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de umidade externa
anormal e de resíduos de fertilizantes.

Produto de colheita recente, Com
acondicionamento em caixas plásticas
devidamente hiqienizadas.
MELÃO: produto de primeira qualidade,
fresco, frutos com maturação adequada ao
consumo, Com aspecto, cor e cheiro e
sabor próprios, com polpa firme e,
intacta, devendo ser bem desenvolvido,
isenta de enfermidades, parasitas e
larvas, material terroso e sujidades,
ísem danos fisicos e mecânicos oriundos

[do manuseio e transporte, de colheita de
e  recente, livre de resíduos de'

fertilizantes, devendo ser transportado!
eracaixasde plástico higienizadas. '
PEPINO; Firme, intacto, cora coloração e
tamanho uniformes típicos da variedade.
Isento de enfermidades físicas

mecânicas oriundas do transporte. Não
deve estar apresentando manchas,

imachucaduras, bolores, sujidades.
jisento de lesões físicas e mecânicas,
perfurações, cortes, ou outros defeitos
ique possam alterar sua aparência e

^^'qualidade. Livre de umidade externa
anormal e de resíduos de fertilizantes

Produto de colheita recente com

acondicionamento em caixas plásticas
devidamente higienizadas. PEPINO, de'
primeira, apresentando grau de,
maturação tal que permita suportar a|
manipulação, transporte e a Conservação'
,em condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades e larvas, de
lacordo cora a resolução 12/78 da CNNPA.

EEPOLHO VERDE: Fresco firme cora,
looloração e tamanho uniformes típicos da
.variedade. Isento de enfermidades

físicas e mecânicas oriundas do

transporte. Nâo deve apresentar
manchas, machucaduras, bolores,

g2 sujidades, firme e intacto, sem lesões
físicas e mecânica perfurações cortes,
ou outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade. Livre de
umidade externa anormal e de alterar sua

^resíduos de fertilizantes. De colheita
recente com acondicionamento em caixas

devidamente higienizadas.

IN

NA7URA kg

IN

NATURA

IN

NATUPA

kg

kg

4000

300

lOBOO

RS2,00

R52,99

RS3,20

TOTAL

RS8.000,00-

RS897,00

R$34.580,00

RSa9.707,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da
data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados nâo obriga a Prefeitura Municipal de Santa Rita firmar
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados,
facultando-se a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado era igualdade de condições, sem que caiba direito a
recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico
n° 004/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de
Registro de Preços, durante sua vigência poderá sei utilizada;

Pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, que também é
o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela

D4Slgn b9Hrí)30l)-.íOa8-470M-i-ieri2-iiffit52!';ei5íht.l - Para rontirmur ar. sssm.iluias iicewe hlipsV/secute,d4iiign.tom.br/verlftcar
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sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por 6rgâos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão
Eletrônico n° 004/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência
do órgão gerenciador e observando o Art. 22, parágrafo 3' e parágrafo 4', inciso II do
Decreto n" 9,488 de 31 de agosto de 2018.

CLAUSÜLA terceira - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n° 004/2021 e seus anexos, e a seguinte
proposta vencedora do referido certame:

- HAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Item(s) I 1, 4, B, 9, 24.

Valor: RS64.170,00

- E BERNARDO DE SOUZA i CIA LTDA

Item(s)! 2, II, 15, 17, 2S, 31, 34, 37, 38, 39, 45, 47.
Valor: RS RS639.224.50

- JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Item(s): 3 , 7, 20, 30, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43.
Valor: RS1.256.7fi0,00

- COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA

Itemts) : 12, 32, 44 .

Valor: R5244.355,00

- HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI

Itemía) : 16, 25.

Valor: RS5.007,00

- CARLOS 6 A DANTAS

Item(s]; 18, 28, 48.
Valor: R$1.240.840,00

- DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA

Item(s); 46.

Valor: RS96.000,00

- N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI

Item(s): 49, 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63.
Valor: R$282.490,20

- SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Item(s): 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62.
Valor: RSa9.7C7,00

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foto da
Comarca de Santa Rita.

EDILENE DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARLOS G A DANTAS

D4Sign í!9bi'.n3Ob>ii0riM7C4-.9552-df€c52ca5fRd - Para contTinar os assinaturas scessc httpsi.íísscure.dísigii.fom.bf/vefificaf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE BEGISTIK? DE PREÇOS N°: 011/2021

.\vs cilas clc- mês cie Maio da 2021, na 8«de na ilonissâo fetatatiente de Lícitacio da
Pi.íísituia Hur..,-ipal Oe SóOto Rita, Estado da Pàialoa, localiiida na Rua Viitiinio "-■olosc
Borctcs, S/M - lotoarranto Jst dim Mt ri tinia, Contro, Santa Bita.Pa - CEP 58300-27, nos ternos
da Lei Ecdéial ti' lO.EíO, de 17 de Jultio de 2C02 e suLsidics iaueiite j Lei Fedaral :i*
í.íftô, cia íí de Junho de U93; ío; Corapleitentar n- dt- N de C^xctnhrn ue 20i'.; Decrete
Fecleíâl 0° 3.555, de 06 do A9&st3 de 2000; Decreto Federal n* 7.«<i2, do 23 <±e j.ai.elfQ de
2Cli; Lei Coraploüwntar 147/2014/ Pooreto Federei r, 8.536 de ÜS do catjbro de 2015; Cecroto
.tutuuifjal 11° 039/21)17; Dec-retu ii° v.-13í de 31 de ni/csti. -le 2Ci8f Pecrei-.i Federal n' .0.024
de 2C de secenittc de 2019, CorT.pleraefit.ar n' 27/?C'.9 de de setesUio de :ü19, e legit-lacâc
iiertiiiente. cai.s.dciduas aí ai-.eiaçCes v'3st=cicrea uc.» reteridus /vjtmav; 6, ainda, cdr.f.irme
o í-liissiíicavdc- d-3 proposta ipreseiitoO; iit' Frsjio Eletirinic? jO</202: que d'r;etlvA i
iSdiStiO de pierns pat.i: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E Hto PERECÍVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OE
EDUCAÇÃO DE SANTA RITA. PB, tç:.;;ve t cr./-,".- r.cs .'.'ç-j;ntt-i m/rro:-.:

s^il^âo entidade ir.teyiante da pjeSienVe Ata de Reu i o 11 4e Riecos: 1'HLFti i j'«A HOMii; i l'AL
OE SANTA RITA - CHRJ pi° 09.153.666/0001-61.

VEKCCDOR: KAC ÇOKEP.CIO DE ALTieHTOi SIRELI

CNi-J: 32.653.Jíe.0001-27
TELSrC-ME: 15I1J9592-7285

E-MA; !.: DISTRIDU ; DORA. HAC30UTLOOK. CON
:tEH ESFELIFlCftÇÃO

ACHOCOLAT-AKi SM PÔ DlETs
ISGREDIEHTES: Mâitocioxtriiii. Cacau em
pú Lecitir.adu, Vttamiiins: nlauina, E.
Âcíac Pantocemcd, C, B2, 36. Bl. A,
àcidv fólido, C, E12 e ítlRBtois:

, Ferrs, ziiics e selS:iiú; ar\,B-.a
idér.Lico ao .natarai de baunilhs;
líoulcoiante
xilitol.T Antlumectante: Diójçlds de
Sliicic.AletglccB : CONTÊM DERIVADOS
DE SCJA. NAO COHTÉ.M Gl.ÚTEK. CONTÉM
Fenilalaniiia, SEM CLOtEN.
ADOÇANTE COLTNARTO: adoçante
dialético eti pb, ccir. xíiitol. prato
de valíaade nAo infejíci a 12 (cerni
itieses. suar oridicèes deveiri estar de
aroitij com a RosnliiçAo RDc: 271/05 DA
ANVISA. ü produto devarà ter ceçjistro
no Ministério da Agricultura e
Miíiisteriv da Ocade.

AVEIA ME FLOCOS FINOS; fsrl:iha de
avais intaçtil, tsants da sujldades.
parasitas a larvas, admitindn mnlcanc

s irAxima de 15? por peso. aconUiciinado
ém sa-tos plástico op:cpi ledos
fechados, reembalado ex caixa de
papel vídac.i de 20Cg.
AilEITE DE OL!V;\ EXWi VIRGE-M; ADEllt
DF. . LIVA TIRO FXTFA VIRtIEM COM AflDE/.
.vAXi-MA DE ',,5» (SM ioidc nlelco»-

^ para temperar oiinentcs, e.Tfca.ados err
garrafas de vidio imbai, csníeúuo de
500 Hil, PRAiü DE VALIDADE de 2 anos a
RARTIP DA DATA DE ENTREGA polo
fornauedoc.
FERMENTO EM PÔ: fermente f,o
guímico, vnfcaljgen plástica lor. tampa
oe rosca ur- .*51. rjraias, compouto 'ie
amido de itilnt, fosfata r.cp.ccilcicc.

du sodlt' càbarnatc Ji.
deveta atender as

onpecíftca.cOeB da Reaoluoan CNHPA n*
38 de iS77. Deve ferver au contato
ccn égua. Mie deva conte; glúten.
Validade de no mínimo 6 mesas a partir

to icartcnat."
càlcif. Ptodutu

F

MASCA.

ITALAC

::k;D.

EMBALAGEM

21D'l

P.UNIT. P.TOTAL

20 P.v6,00 P516e,00

HARATÂ EMbALAGEH
400g RS12,D'J R$240,aC

DÓLAR
WBALACEK

200v
25000 RS2.4Ç RS€2.0OC,CO

'iALC
GARRAFAS

.iODHL
15 R$2a,n0 R$.42U,U(3

EPHIRAN
^IBALAGEM

250g 150 R$9,00 R$1.353,00



MARCA

VIA £kba:.aüsm

'lOOq

ja da-.,-i dt! entreqa clg jsrgdutc.

VENCEDOR: E BERNARDO DE SOUZA ü CIA WDA

i-HPJ: SO.^Oe.tH/OOOI-üf

TELEFONE: l08)2i4J-1639

E-KALL: HRECOMEKCIALSERVIçOSSaKAlL.CCM

:tek ESPECiricACAo

ACKOCOLATADO EH POt de preparo
ilistatitânto, acuínatizadu
artiílelalmcnte, contando açúcar,
cacau, maltodextrina lex-.ratu de

rralte). estdbiiizar.leu,

arcm-Atizantes e «muLsifiçanto
lecicira de soja. Enriquecido ícm t
vitaminas. Pev« c-.-nl«t de cacau.

J Deve c&ncet o registiu r.t K5, dnca
de lâbricaçdo com pta/.o de validade
e  núaieco de lote aparentea,
conatando no rótulv, duciaravâe cu
certificado do tipo ao produto. Na
entcega, somente seta aceito o

produto que tenha data de validade
de, no ninimo, 12 meses e data de

fabricaria nâo suppilot a 30 dias.
BISCOITO DOCE SABOR LEITE :sctii

recheio, cctitenUc casicams-nte
farinha de triac, eniiquectoi de
ferro « ácido folico, gorduto
vegetal, 0« de gordura tzana,
afúcsr, amido de milho. Deve

apresentar sabor caractoiistico o i-uLie,
11 agradável. ÍEmíjolagoir primai ia. comFORTALEZA

dupla proteçáo: (pacotes com pest
liquido da 400q, idcvitíamenlc
identificado csnfocme determina s
legislaçdo. Data dc (abiicacSc! 'e
validade. Prazo mininw de validade
de 6| meaes e dota de fabricação nâo
superior a llO dias.
CANELA F.K p6: eiiOsa^áçer. plástica
(pote) resistente cor registre de

dato de fabricaçáo e prazo de
validade de, no mlnlmn, 13 «ases.

COLORÍFICO EM p6: fino homogêneo
obtido da frutos iiuiduios de uruca-n,
limpes, tíessesadna e moidos, com
aspecto, cor, cheiro e eabot

U.v;

40

15 VIVA
PACO

KÍTAL11S64.110,00

c. .QUAKT. P.VSIT. P.TOTAL

nOOO í<$l,B9 K832.IIC.00

0g nOOO RS3,21 RS3T.570,00

TES

t>Ov 300 RSi.73 RSl,119,(30

I-ANEWCO
j., prupii". isento de materiais

estranl.oa e a sua eaoecit',

acondicionado* era saco plástico
/Jtov.lco, hermetlcameiitc vedado «

resistente, eaüjalatlo «ii caixa cie
pspeiic teforçado.
FLOCAO DE MILHO (CÜSCCZ): flccos de
milho Ffé-cozido, tipo flocâc,
amareic-, uom; aspectt, cot, cheijo
e sabor prúprioo com .suaínsia de
umidade, fennentaçáo, tanço, isento
de ."tiilidadas. parasitas e larvas.
Kendinento mínimo apos o cízlmente
d® 2,5 v.j.-.os a mais ao poso enlori
íiá cocçin.; í.rrba laynm <3n 5i3l/i|.
sacos plàsticc>s; attixi.coc-, tampui

2ónào violados, te.sist^nre.s .que BílMILHD
garantam a tfitegcidade dcj produto
até' o momento do consuma,

açondluionado cm fardos lauiadcs. A
eaibalagen devera conter:
externanttnte os dacos de

identiflcaçáa e; piocedhncla,
iníornâçáo nutticional, a* do:

lote, data de validado, quantidade
do; produto. O prctluto deverá
aptesentai validade mlninia de 05

EMBALAGEM

lOOq 21Ü0Ü RSJ.J3 BSO.ii30.00

emra:.agem
4CütlO RS0.7S PS31.2t?D,0i:



tOL. • r>[

(cincol niBSvS A pazt^; dd diic.d ds

entrega na uiudade requisJ-taatií e
detâ de einpncotawentc de -até >1 .di«s

a partir da data de entrega ita
unidade lequisitante.
KACflKSAO 3E Mtaoz TÍVO ASC-OLllJHA:
iracatcàn de artoi, sem oves, r.ipo
aigollnha. o produto deve estar de
acordo ccir a NTA 02 e Sd iDecteto

I2.e46/''8l 1 Peitaria S' 29 d« 13 de
janeiro de 1498, ANVISA.

ir-gredientes: larlnha de airot, sen

ovos. sem colnstcioL e serti eluten,

51 caraC-eristi .-*3: cot, odor, sabor e URBANO
textura caracter i st ica- Eirbo laaen-

prifflèria saci piástico,
tiermetican«:iite scladu, üu caixa
tipo box atóxica, cesistente,
rotulado de acordo Com a leijislacio
vigente, pesando SOOg Na data .Ia
entrega o prrduto deve diâpor de, no
ffilftiwCfô ftvaíjj. <1«í VtflidâdCe

MACARRAO arroz 71R0

RARAfUSOimacati Ac de anos, sem
ovos, tif-o paraíunu, □ produto deve
estar do scnido cora KTf 02 t 8j (
DECRETO 12.84t/59) e Portaria N' 29
de 13 de janeiro de 3858, ANVISA.
InuredieriLes: farinha de arroz, sem
ovos, sem culesterol e sem GLÚTEN,

34 caracterlsticiis! i:i.r , odor, sabor URBANO
e  textura, característica.
Embalagem primaria saco plástico,
hermeticamerite selado, ou caixa
tipo Box, rt túxica, tcsratente.
rotulado de «curdo com a legislaçio
viçer.te. pesande íCOg. Ka caía da
entrega d-. ptoduCo deve dlupor de,
no slnln.oV. >, reses de validade.
MILHO PAR.A Hl>CC/.:PHiHlUH: mimp
para prpcci tipo I premi<im, grãos
selecionados , matéria prima sãs,

<5 limpas, isento de mateitas terrosas DONA Dá
parssitos, detrito? animais co
vegetais Com, nu iraximo, 1& '•de
umidade.
FLCCOS CCMROSTO DE Tftf.S CEREAIc:
CEREAIS lS4« FARINHA LE TRIGO
ESRI-JOF.CTDA CO.H FERRO F. ÁCiCO
fOlico, farinha de trigo INTECR/O.,
FARIN.HA DE .CEVADA, FASINKA DE
AVEIA), ACCCAB, SAL, FERRO

38 IFUHAKATú FEHROSi»), VITAMINA 82 tíSSTLfi
(RiaOFLAVISA). VITAMINA Bi (TIA.M3KA

MONOSITRATO), VITAMIM. HC
fCLORICHATO DE FIPIDOXINA),
ESTABILIZARTE PDSFATO OIPOTASSICO,
ANTIUMECTAf.TE CARBÚHATO Dr. CAtCTO E
ASTIC-XIDASTES ÁCIDO ASCORBICO.
ÓLEO DE ilO.IA; Al liseisl 1 u j u.
Emcalagem de 9D0 mL. Rioduto
refinado e ae acotdc Cem os padrões
legais. Devera conter Vitaraina E, e
ser jcondicionado embalagens
.-nutálicò:, de 900 mL. Validade oúnima
de 4 meaer, e fabricaçíc- de até 30
dias da entiega.
FPAMQO, COXA/SOBRECOXA: Carne ue
frangc tipc cvxa e sctcecoxa
congelada, tem. Jdiçio de sa^ e.
temperos. Aspecto próprio, r.Ao

45 amcleclda e nem pegaicsa, rcr BUNASA
pcbprLa sem manchas esveideadas ,
cheiro e sabor piOpziu, com ausência
de ••íu] idades, paresirns e latvaa.-
bem De i; a 2ü bg com registro de

SOTA

L"
tiV

íV

EHBAIAGEK
JOüg 20 R$4,43 R£89,20

EMBALAGEM
SOOg 3C RS4,41 RS132,JD

EMBALAGEM
SuCg lOOC RSl.Dl RS1.01S,00

SACKá
2l«g 1500 BSC,45 R59.S78,Cv

EMBALAGEM
95üml

IIOQO RS4.91 R$54.010,00

kg 34000 B5S,0a rt5274.220,00



•n

.i\i,paçia aiiimisl (3.I.F.1 Sarvicí Jo
;ri5poi-.'>'ío Fvnoiâl, reglstfj d.i dal.i
de vdliOade tuirperatur/i de
«fstocaqein. A catne !íei.*«râ sat

sncrcqiic na «flibalagen oitginint do
fabricante, a q^al úc/cri ser
piàsiiea, ae.ó>úca, craniparenr.o,
resistente. Kão serão aoeitae

çatnea con cdor, ooc e saboi

isproprios áo produto e/au aspecto

amüleoida, descvOgelado. peqajos-a.
esverdeado c pardatetito. A

quamtldade de água resultante do
desccngelamento não poderã
ultrapassar o valor limite de do

poso do produto conforme ?oitaiis n*
ilO, de de 10 de novembro de 1998

Kinlitdrlo do Agricultura Pccuorla
e Abasteuiisrentc ÍMapsl . O produto
'ieveri sor maT.jpulado em t;:;r.di';í>e3
de blqier.B e tonperaturo tiqidaa. r.it)
estabelecimentos destinado: a estn

fira dovidflitiente registrado era Orqâo
oficl^al. O produto deveri cer
transportado era vniculoK
refsiqesados, utilizados unicamente
pare este fim, constituído do

r.ãteiial lisc, ceclrte.-ite
líiiperrwãvel e atoxico; com
estrados; v raancides era oondioOvi'

higiênicas racisfacOriaa. bs
funcionárica envclvidoa nas

entregas aos produtos devera estar
unifoiraisados, Com calçadcs
fechados, mantendo-ca em bom estado

e  limpos."OtiS: o peso da embalagem
deve estar impresso na end^elagem que
contém o frango o nao soraente na
Cblxa Je papelão que acomoda ài
embalagens do produto.
K5C0TC fsOVl.SO: carne bovina in

natara tipr p6 da boi Cocotoi,
serradu. congelado, enibalado a
vácuo, deve apresentar-se Coir
aspeotu ptúptio, não anolecidu e nem
pegajoso, cuc, clietru e sabor

prôprio.s, anm mancha» «averdeadaa,
livres de parasitas, sujidades e
tpjalquer substancia contarainantn
que possa alterà- lo ou encobri:
qualquer alteração de auurdo '.■ora a
Vigi lni'.ci.a Sâiirturiu e Kiniatétiu
oa Agricultura Pecuarsa "«acrTraBat
Abastecimento ItlAPA). deve contar
na erabalagetn o S.l.r. , r.cne e
coinposlgão do produto
(identificação nc corte), lote,
data de fabricação e validade.
Riiiset? de registro no orgín oflcitil,
CCC, endereço de fabricante e
disttibuidjr, Cbndiçôes de
arwaíenoiivínco o quantidade (peaol
Sua apresentação deve ser em pacote
congelado, pacote com .no mínimo, S
ig e, ro máximo, 10 Icg, orabdlagem
integra.

24gUD KS?,9« )tãl91.0<i0,10

TOTiM. 88639.224, 30

VENCEDOR: dOSS rHILLYPE i»5 SAKTOS BRITO

CWrjs 30.2S0.5l3/00C:-2'.'
"ELEFQKE: (82)996'14-Ii60
E-MAIl.: FHILI.YPEBRITOOOiAlL.COX
ITEH ESPECIFI-CACAc

ACCCAÍ» TRITUBAlx;!: Contende
3 sdcatose, peneirado, or:aii'.àric do^j.

suco da cana, li>;re de fermentação,

MAHC/i UH15. OUAKT.

SAFRA iMBALACEM
29000

P.UHIT.

Ikg R62.30

P.TOTAI.

JSSi3.60;.h



iatiiLc -W siAt.is.rija ierrj»Ms,

pdiacicâs ^ dvctitos ti.umais v
viaqstais, contendo aptoxitssdaraente
99,2k d« glicldlos, rotuiade de
acordo cotr a logialagSo Vigente.
EmbaLavem pzinArla transparente,
incolor, teintoa soldado, peão
liquido il« Ikq.valldaie; miiiina de 6

rwses c ítVricaoAo dv avè IC dias de

entrega.

APB02:âriv: griv lt>cgo, ttpo 1 .
esib.tlagem •-•om ikj.ccm dados o
, iaert ificaçio do nrodato, marca do üívFRA EKaALAüEM
' íabrrcante. prato L vaUdade de at*DE WRC Ikg RS2".430.eC

01 sno de acordo cot as nciittas en

vi^r da ANVIOA.
FARISHA DE «ANDIOCA BRANCA FINA:

farinha de madioca torrada, seca,
fina, tipo Üi, branca v slnarela,
isenta il€ «ujidaOe, parscito:. e
larvas, com aspecto, nd.-.-r, .tabor

,„pcòp£iO». üjyi.dn.io:iâdo eu: po.ote de SAFRA PACOTE PE
* 01 KG, que -H-verd contei externamenteüE OVBC Ug ° PS2,6í flS20.SFc, jC

08 . nade» de identificacâ';,

procedência, i.níocmaçies
nut:icionats, nuiseto de lote, peso
liquido, emliâlaqeni secundáiia
piàstics r-ístscentc.

HACABBAO tipo ARGOLINilAi russa cora

cicos, vitaminade, composto de
ftaCérlrt-piiiiiA d» ptimvin qualitUde,

;'OEâB e limpaji, tsnntes dr tTcrnso. ADPtA RS^jl"/ RS12.6e'J, Cu
parasitas. Embalado «ra pacotes com o-Og
500g '.'alicade rcinima de 6 -•reses, e
fabrica-vâo de até 30 dias da entrega,
KACAPRAO tipo PARAFUSO: massa Cor.

cvos, coxpostc de raatêrla-prima de
piisieiia qualidade, sâs ® limpas, evEALAr»!

33 isentas de raatetial terroso. RENATA ca^, ^^^0 RS2,3S RS9.409,G0
parasitas. Embaladu era pactces con " '
OGO n.VAÍi,lAde mliiinia de 6 meses, e
íabncatdo de ate iO dias da entrega.
liABGAKlNA; ir.aiciai lua vegetal aern

gorduras tiniia e scir sai. com ílco
hldiogenodi;, 65* Ue lipidigs,
Oriunda de ileo vegetai coraestí-vei,
co.ntenrlo vitaminas, açúcar dentro

dos padríes legais. Frodatidc e
eEbalado derrro das ro:*mas qrie
deterratns a legislação. .Tremosa,
embalada em . putes. Na erabalago» evoauv-em

35 originai,- devidamente identificada, -j-ot " ?Z, J400 RSS.dO RS18.00C.30
cora riculn contende- tcdas as «movn tng
iiifarFiaçles ds praiuto de acordo oci".
a legisiaç-íi vigente..' ActssentBÇáo,
aspectu, ctielru, sai-ur e cor

peculiares e deveiúo eatar ísaislc-s dc
ranço e de bolores. Praoo de validade

e peso liquido na eitbalagen, validade
ainitna de 06 meses e data de
fabttcaç.io nao superior a 3S dias.
MliHl' rAFsA MUNGÚEA AMAREI,O: obtido de
grios de sabor prdptic cora ausência
de u-midade, atóxica. rorlstente,

2f isenta de vunidades, iJarJaltu» e enn„'" 14500 Ríl,C7 |iS14.99a,35
Isivàa. Erx-o 1 n-jem plástica tienivçl, '
âtdxicü, resistente, cor.téndo
validado miniiAo de 6 mescs-

SAI. IODADO: Refinado ítdado,
ceneficiadc v isento de sais de

cálcio f. magnéslc, iinputeras
crrgsnsca.*, avelaa o fra^nto» do EMBALAGEM osoao nn
conchas. Produíido e eaialado Ikg RSD,31 RS9?O,O0
ContiMmrdaao Cora a Inglslaçío
vigente. &nbalagcK primária: pacotes
Cens 1 kg. O prsduto >i ser entregue



lAiM

HASCOS

pucieict '.»r validadie mínima dw S
meies a ventoi.

TEMPETO SECO; er.ttaidi; de sementes de

lomiin*? ac piiRclza qualidade, poio,
Com aspecto. o«r, ■-•heito, saliut
caracteslsticas, sem mistuias,
isertoa de !i'j}idad9S, pecasitas e
larvas. EmtMlaqem de ISOç, cm sacos
plisticos transparentes e atôxlccs,
lindos nâo violados, resistentes que
garantam a intcjcidadé do produto era

-il ate o iromento do Consumo.
Acondíclonados A embaiaçem dovciá
conter identlíicacAo fardos
lacrados, externamente os dados <le
pcoce Jèncis, infernacao nutrido rui,
núncio do lote, data de validade,
quantidade do produto, o produto
deverá apresentar validade miniir.a de
Oõ (cinco) n>eses a partir da data de
entrega na unidade requísitante.

dlKACAE: Produsldo da feriiieiil.au'át>
00 vin)io branco ou tinto. Produto
cranislúcido e de cct, sabor e odoi
catacceristicc. Eniialagam prlnácla:

si Tiàscos plásticos do opioxlmadam-ertoíMlHAUn
&UD niL, devidainente rotuloüus, de
acordo cca; a legislação vigente.
Validade Riiliicoi dâ 6 MUee, e
fabricação de ato 30 dias da entrega.

Catiie BuvtiiaiCaine bovtn.i de
fivgunda toagr» (ACEM, PALETA ou

FRALDIKHA), liEM Osso, laánimo de St
de goidura, máxim; de 31 de

aponeocoseu (nervos), sem
caitilagem, sem osso. Kcsfriado

apresentando odor a aspecto
caracterlstivis, Cot variando de

vermelho cerels s vernellio escuro,
Bconcicionado er> sacos de

polietileno de baixa densidade,
atoxlco, lacrado, reaistente ao
transporte e BOTazenamento, sen

sinais de tachaduta na superfície,
sem furos e sen ncturuios, contendo

na peso liquido KAZilCi de 2 Kg
tdois quilos) poc ênbal3ge(n. A

embalagem, deverá Conter totulagem
especificando o peso, Identlfscacáo

completa <lo produto; data do
V4iid4de

òentrs d.t limite de ".l". do prazo
total, prazo nàxicnc de Co.nsumu;

temperatura de estocagem,
aitiiazenamento e uuiisecvaváo;

cc-ndiçúes de aimazenanento, iiotne e
eiiderevO dt< abatedcuiu Ctinataiidu
obtigatoilamente o ixu^otro de

inspeção animal no ifl.I.F.l Serviço
de Ir.ípeçáo Federal. A catne devera

ser entregue na embalagem
original do rabncante, resfriada

C*C a 6*C), sem sebo. Hâo sorAo
aceitas carnes uom. cdot, cor e

saber impróprios ao produto e /ou
aspecto anolecido, pegajoso,
esveideadu e pardacento, Com

excesso de gordura, de cart'. lagem c
rtv r.tíirvo. O produto dBV,-t4 ser

manipulado um coniicúus ck nigienc
<1 teiiipviótura rigiOas, um

cstaoclevimcntos aoutinadoí a o.vsc
fim tluvldamente re<)istradu tnr. úroáu

oficiai. 0 produto deverá ser
tianspoitads em veículos

lelilgesados, utilizados uniiameiite

SÃO

4 3
IdASTEP.

301

CMBALACEM
lOOg ISOOO KS9,35 RS5.250,00

FWtSCüS
SOOrel

ilObO Rio, 94 R53.76'J,t)0

»g 48000 !tsis,i0 Rseso.ooo.oo



«sLe fi.ni, junsl i de

iBâtetlâl lis-n, Insistente

irapurmsàvej e «Cojiinü! cam
estradoeí « mantidos #ri cor.dvsdes

higiênicas satlsfatéilcs. Os
eahcionêrit/S -ínvylvidos nss

entingaí doa pi.idntos devota e.nr.ar
unlíormiiadss, Ctit calvados

fechados, mantondc—os on l>vm estado
e ilmpos. OBS: O j.eso da emcaiagês!
deve est.i: Impieaso na enUalagetn
primaiia ieiri6didg«it .{ue .-oritéia a

catne e nao aomence na caixa de

papelêc qde accincda as e.Tbslaqens
do piídaic) e «labalaqeir i-cundària.
As enlsalaqen.s dever, se; LACRADAS e
devem SOKSNTE OS CORTES descritos

neste termo de referência. O

produto deveíA Conter rótulo com as
informaçiJes detetnln.-id.is jicla
IcjiSl.içAo sanitária Cedvral..

JüíLl

TOTAÍ-SSl.ZSe.TêC.OO

VEMCEDOR." COROA COMERCIO £ rRACT<»íAK£!íTO DE CEREAIS LTDA

CNPJ: Z'..J93.íie/000:-82

TELEFOSt: i8 3i USIÔS-OROJ

S-HAIL; C»IEBCIAL.F9HCpTMAIL.CCM

ITEM ESPECIFICACAO MARCA ITHIO. 0DAS5.
BISCOITO jAICADO : TIPO CREAM CWCKER,

-rrocante, ;o;aei><Í9 basicametile farinha

de trigo enrlquoctoa com ferro e ácido
fúllco, gnrdura vegetai, Oi de goruura
trsns, sdl. Embalagem ptimorla, mu
dupla pcjleoáo, pacotes conm peso
liquido de <Ong, devidamente, EHBA1A5EM
id lOOU

P.CalT. P.TOTAL

entUíca.-io cnnfotme der.ecir.ina a

legislacâs. O produto, amit cotr.o a rua
ombaiagem, deverá estar en
conformidade .con a leuislav-áu vigente
constáudj marua, data Ju íabiicaçâo e
validade miri.ra de í meses e data de

fabrlcaçii nâc superior a 30 dias.
MACARbAo TIK- BSPAGUETTI: massa Com
ovos, vitatuinado, composto de matéria-

prima de primeira qualidade, s&s e
32 limpas, isentas de material teccoso,

parasitar. Embalado em pscctes cora
500g. Validade ntinlmu Je C rwses, e
Cabr ItlncAta. dtt rtt.e >C vl;i>u tUt eliltirgo.

FÍÍ3A3C- iBOVIHj): frescc. ernSalagera Oo
atê 02 hg, ideiit lliuaiid. riocedentu de
estscslec;rrento 'V Irupcult dariitarsa
Oficial líir ou SISl. Bíabâlageai
Conte.ndc- iníomacóes como data de

validade, lemperstuca de estocageo. C>
transpcite dsvetá ser e.ra caminhão
refrigerado de acordo co.e as nomuas do

l^cretv n* lláSi de 20/06/82 e Pv.-tatia

CVS o/Sr dfc 10/03,'V, -Vig; i Sr.cia
íiSanitatiO. carne deveiá aet er.ciegueFRItiOl

ns eratiaUgem original ao taciricartu.
Sâ-; SerSu aucitas cisnes uont odor, cot

e iabct iinpiOptl.os ao produto e/' cui
aupecfj amoiecidn, çegajo.ío,

esverdeadn e pacdacento, com excesso
de cartilngom e da nervo. "PBS: S peso

da etskalsgun, deve estai iirpiesss na
effibaiagon que conteis a carne e náo

sustente na caixa de papelão que a-iurjoda
as oirbaliqens do oiodiitc.

Bâ2,3Çi «895. 600, Oh

RSl.eê R$84.''80,00

105CO F.S8,95 BS3S.975.Cl3

TOTW-R$244.ÍÍ5,OC

tXSCEPOR: aEALTH NDTBICAO lK'iS?TTAl.AR EIFEll

CHPd: 27.657.87O/00Cl-34

TELEFOSE: 131)2265-7029



: L: líSALTH. HOSPITAUS.ilClTACftCtíOUTLCÍ*. CCM

EoPECTFJCACAO MABCJi
JARtA:.! PARA ALItlENTA.VvCP INtATILs çrr, po,

seõti.naóc a Criança» a parc:r do sexto
i:.es de idade, saboi nillio, teto sídio no

iJNIS. gOftHT.

1 ó pt odutn em sem goidiitns Crans, NESTLC
SACHê

23C yenriquecido com 13 vitaminas o mineral»,
recjmcndado para crianças a partir de 6
«eses i.le idade.

FÍRMUIJ* infantil de SEaCIMKHTO { z*
SEHESTKEI:fírmuid intantll de segmento
para iactentes a partir clt.a 6 meses do
idade,coro pradomlnincla protéica ds
caseina, acrescida da Oleas vegetais,
maltode.xcrina e onriqueoid.i com
vitaiatnes, mi.nerais íerro e outros

,, oligoelenentos contende ôisega 3, ünega „ -A»»»
6, colina. Alimentação 6e ietentes, em "
sequéricia ao esquema alimentar iriioiodç °
noa primeltoE í meses de vida. Latar de
no rr.íxi.ito l kg contenda a origem do
produto e data de vencimento supeilo: do
produto e date de vencjitxítito superior e
16 roeees, sem amassaroentus. vacamentus e
icrrugens.

VENCECXW: CARLOS G A DANTAS

CNPJ: 30.958.204/Q0OI-Ó9
TEÍBFÓNE: Í86I2143-36&2 / 99949-6l)I0
E-NAIL: CC«EBCIAI,PFÍÒ<ÍRESSO20198GHAIL.CüM
ITEH ESPECIFTCftÇAo KABCA

CRtHOGEH?, SAlíOR .'iATÜRM: B.lngau

300

P.OHtT, P.TOTAL

R$2,89 R58J7.00

150 RS2B,C0 JIS4.200,0C

tOTALRSS.JOT.OO

iniID. ltJAKT.

18 entiquecidd corr vit amina.-' cKÂISKKA^^^^ '^ 40000
s.inerais, sabor tradicional.

LEITE: leite inieucel en pó, tipo A
instantânec. E-mbaiagero resiete.ite,
ccn sclda reforçada e integra gue
contenha da t a de laoricaçdo e de
validade. Produto com, no mínimo. riroaT tpm

284ata de fabricação nSo superior a JObETAMIA • .í^°™222000
dias e date e validade mínima igual ^
a 6 mesea. A embalagem devera conter
as inEormaçOes do produtc e do
fabricante , coníorioe legislaç>io
vigente.

OVO (galinha, branco oj vermelho,
tipo extra): Ka.nipulado em

condiçOes tiigié.-iicas e pruveiii«nLe»
de animais safSros. isentos da
suj idades-, trincos e q-jobtariuras na
casca. De produçáo recente e
embalados em catteln:, de 30

unidades, protegidv» com filme de
pvc, dovldaroonte destacauo c nome

do produtor, de acordo com

Xeçisiaçác vloente, dsta da
erobalauecr. e validade, tipo grande, SAO
assim como as condlçdes de JDSE

.irniuieiiacneiito. Podendu ser

acondicionados em caixas do

papfllès Com campa, sat
acondiuionados em Características

T.jcrobiológtcô-S devem estar de
acordo com a IE3ISLA(;A0 VIGENTE. V
produto deve sor embalado

informando obi igatorlaroente coai
S.l.P. (Servi.;c insifííic Pvserai).
Praro d« validade de II dias após
faOí ícaça-?.

Eandeja
com 30 16000

unidades.

VENCEDOR; CIS7RIBUI£X3RA BRAEMAC LTDA

CNPJ; 17.020.542/0001-29

TELEFONE: (83)3238-5407

P.OHIT. F.TOTAI.

BS2,69 P-S1&7.600.GD

R54,50 RS999.00ú,Oú

R$e.39 RS154,340,0a

TCTALP.S1.240.940.0C



• r>

rtEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. OUAMT. P.ÜBIT. P.TOTAt

rRAMGO, PEIIO; Carna da Izango, Clpo
palto ccngslado aem adlçáo de aal a
tenparoa. Aspacto próprio, nio
UBolacida a nen pagajosa, cor própria
sen manchas eaverdaada, chairo e sabor

próprio, Con ausência de sujidades,
parasitos a larvas, arabalagem da 15 a 20
kg com registro da inspeção animal no
SIF, registro de data do validado,
Cesçaratura da estocagem. Não serão
aceito carne com odor, cor e sabor

impróprios ao produto e/ou aspecto
aaolscido, descongelado, pegajoso,
esverdeado e pardacento. A quantidade de
água resultante do descongslamento não.
poderá ultrapassar o valor limite de S%
do peso do produto conforme Portaria n*
210, de 10 de novembro de 1998

Ministério da Agricultura Pecuária e
46Abastecimento (Mapa) . o produto devaráFRIATO )cg 12000 R$6,00 HS96.000,00

ser manipulado em condições de higiene
e  teiq^ratura rígidas. em
estabelecimentos destinados a este fira

devidamente registrado em orgáo
oficial. o produto deverá ser
transpoctsdo em veículos refrigerados,
utilizados unicamente para este fim,
constituído de material liso,
resistente iicpezneavel e atoxlco; Cora
estrados e mantidos em condições
higiênicas satisfatórias Os
funcionários envolvidos nas entregas
dos produtos devem estar uniformizados.
Cora calçados fechados, nantendo-os era
bom estado e lisços,*OBS: O peso ds
embalagem deve estar impresso na
embalagem que contém o produto e não
soioente na catxa de papelão que acomoda
as embalagens de produto.

TOTA1J($96.000.00

VESCErO.R; li 1 HCÜsTEIF.g SILVA COMERCIAL EIRELI

CllfJ: 22.5óó..-ú?/SüCl-10

"ELiFONE: (Si)iSlOS-SlSB

5-ríAIL: )3I,M0HTErB0C0MERCIALgGKAJL.C0M

ESPECIFICAÇÃO MAhÇft ÜNIQ. OVAKT. P.UKIT. P.TCTAl
ALHO BRAIíCC: Peso méálc: 43 g. Graudo
fiacicnsi ju ir^crtaoo. Classif icatâo
sem .deleito, su:'lcientouK.-iit«

desenvolvidos, ion aspecto e sabot
caracteristicos, uniformidade no

tamanho e na cor. São serão permitidas
rachatiosa», pecfutaçóes. Cortes e
dentes chochos ou Liotados. ...

49.Caract=riâtiíaâ gerais: devera ««r-ma PSIS.OO R$21.003,00
livre cIp í-nferaiidades, insetos ou
parasitas, umidade, cerra e de resíduos
de íeitilira.ntes. Quai.td ás
ca«âcteiiitjcõs miorcoioJígicas, deverá
uhedecttT á LEGISLAÇÃO CABÍVEL
(Mlr.tstério da Agricultura Pecuária
sbvoocer a CABÍVEL • Ahastecimento -

MAPA! .

BANANA DA TERRA OU BANANA DE COEIKHAR:

Banana da Tena, in iiátutj,
apreser.la.-.dc gzau de .•tacuraçáo que .

iOperiBita suportas a mar.ipuiaçâo, ^hatura RS2,9S RS5.S00,00
trarsporte e a ccnservacío bbi conosçôes

adequadas para o consumo. Cem ausência
Oe sujioadea, paiasltas e larvas.

BERINJELA: Lisa Com polpa intacta o j„
53 limpa. Compacta, firme, Com coloração e " l«i 3C0 R?2,9Í ?S6es,0O

tamanho unifcrT.es tipicos da variedade.



«eials:

' enfenaiáadas,

S«ai brotos, ais» rachoduras ou cortas ii«
c/isc.n nSO aprssentandc irancijaa,

loachucaduraa bolores o« ourros def»;ta8
qi!P possam alterar sua aparência e
çualidade. Lívve de umldaclo cy.t.oina
auorwil de rosíiluos üa fertilizantes.
Pe colfieica recente, rnn-
aceinrflul-s-i-.amer.co e« caixas cievidaraurite
higienlzadas,

CEBOLA BRANCA INACICNALI : ClflSSÍÍicafâ':
.T-èdia, sera defeito, siif icientementu

desenvolvida, Ccn aspecto e saBot
tiplcos da variedade e unitoriaiOade no
tatnanhü e na cor. Sâo setas permitidas
perfus^açSes e cortes. CarscterSatlcas

deverá eriar livre da IN

de umidadr.- ssternaKATüitA

aiioriaal, de resíduos de fertiliianifes. •
Oaartto características iRicrobislágicas,
devsfá obedecer è l.EGISLA^'AO VIGENTE.
Cnânto ás carasteriaticas

mcrosccpicas, nSe apreeentsr u
sujidades deverá parasitas.
I.ASANuS: Laranja Mimo dc Ceu, de
primeira qualidade, Co» qrau de
maturação tal que lhes permita suportai
transporte, manipulação e Conservação
adequado para consume medisto e
imediato, tamanhe ir.édio, ap.resentanrfo
cor, com pc-ipa firme e intacta, tamanho

V ceíloraçâo unlfome, tfAt apteseiLtando
tranchas, isaahucariuivie, bolores,
sun idade, ferrugeiti, mancha O.^jdada ci

r, outros defeitos que possas: alterár sua JN"
aparência e qualidade. Livre de umidadeNATUBA
externa anormal e de resíduos de
fertilizantes. Oa colheita lecHnta, com
acondiclonamBiitc em ual.xa* plartlcao
devidamente higienizadas og sacoa
plásticos traiisparentes pró|írioe fiara
alimenros. Con ausência de ou^idadee,
parasitou e larvas, de uccrdo guii. a

Resolução 12'VS da CNSPA. ò produto que
nâo apresentai boas condigio» pa.tii ubo
será recusado nc ato tia encreoa.

MACA (nacional, gaia , fuji, extra!
Produto procedente da planta sadia,
de.stinado ao Cansumo rn natuta'.
devendo se apresentar ftesca e ter
atingido o grau ideai no tamín.-io, aroma,
Cot e sabor _ próprios da variedade,
apresentar grau de maturação tal ípie l!w

permita suportar a reanípulacâo, o
tianapcrte e a Ccnservaoan cr rondiçoe»

adequadas para v Cansuinj ir.adÍAtv e
íií r-Ttediito. Nuu estarem danificadas pot,

quaisquer lesóas de otrgerr. fisica,
:r«cinica ou por insetos e doenças que
afetem suss características. Hâo conter
substância terrosa , sujidaáss,
produtos químicos ou corpos esCrartho.s
üdeiences superfície da casca, sst»reiri
isentes civ umidade externa oncrmal,

aroma e sabor estranhos. Taau^nho .nédio
e  uniforme, câteaotia 2. ."ADJ-OES
CCNFOBHE LEGTSLAçAí) VIGENTE.
PÊRA: produto de primeira guslioade,
tamanho e coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvida e mad.ira, Com polpa

êl firüKs e intacta, iJem danas físicos c.
mecânicos oriundos dc manuseie

traiiííport». Cem a casca uniforme, semi
maturada.

TOMATE: Fresco, tipo uomura coic grau de
S5B.acuraçâo tal que Ide» permita suportar,

traneporte graúdo, com polpa íitniG

i>;

•HATUBA

IK

'NATüRA

'NATUBA

kg 13fl30 aS2,64 BlS3».32O,0!>

rs

kg lóBOO RS2,:3 SS34.88O,0C

kg 32300 1.12 RS131.«40,OQ

20

KÇ 2''00.C

K510,ll RS20S,20

RS1,S8 RS53.4«y,00



44^)?
\\

ín

SATURA

íntdcta. ociloracâi> Cw « tiiaflr.lm
unifsrmea tipicioa da varledad»?. NSa
,apresentando manofiaa, raachucaduras,
fcolstesi sujldades. paiasstas, larvas,
fetru9e.*n ou outics defeitos qne posaasi
alterar sua aparência e qualidade,
livre de ucilrtade axteioa anoimal e de
alterar sua e residuus de
fert11írenies. Produto ce colheita
recente v-:o acondleionjioteuto eia caixas

plàstlrac devidamente hiqi-nir.adas

•ilEKCEDOS: SUZITAVIA APARECIDA SSSTOS 5E «IRAIS
CHPd! lí.eCZ.OU/JOCl-ll

TELEFüíiS: (811 99111-7 ; 86

E-MAIL: AB7LJMPCOHEB(;lAU8HOT«ArL.COM

ESPECincACAO HABCA
BATATA IKIGESA, USA, EXTRA: Tamanho
cnSforim-, Tiiberculc de qualidade e sem
defeicor sufivlentemertle desenvolvidos,
Con asperro, arome e satir típicos da
variedade, oeneíiciada e cias-,;ficada
Com uniíorit.Idade no tamanho e or, ser
de cc3hríra lecente. leentax de
lachaduraj, perturacdes, cortes ou

51,lesões mscinlcaa ou provocadas por
pragas ou doeiigas. Deve estar llvre tle
sujidades, terra » rnsiduos de
fetliliaaiitvg adervistev è casca, iiio
podendo «preuantar odsres e sabores
«scraiihos. Sua polpa devera estar
intacta e ns cot característica, juantc
ás cararte t ia t;cas m rrobleli;,icas,
deve cfcedecer a LEGISUCAd v:gekT£,

BETZSSASA: Li»a Coia polpa intacta «
limpa. Compacta, firme, com ccioxãCâo e
tamanho uniformes i.ípiccs da variedade.
Sem brotos, s.w, rachaduras ou cortes na
casca nâc apresentonUti maitclias,

.,iTiíichucaduius bolores ou outros defeitos id
eus possam alcstiit Cua aparência eNATURA
qualltiaae. Livre de umidade e.tterna
anormal do t de leslduos de
íertiliráiiteo. De colheita r«eente, ouiii
acondicior.uiiiento um caixas devidamente
higieniiadaii.

VHUCUU, SXTRA: Legumes dc- elevada
quaiidâce, suticieii temente
desenvolviui.s, Deve apresentar aroma,
aabsr, coloreçAo e tamanho unilcnneí e
típicos da vaiiedade. N3o sSo permitidos
nos .cqumes deleites que alterem a sua
conformação o apatôncia. Os legumes
prâpcios pAtfl o Cunsuir.c- dev^m .mr
procedentes de vegetais genulnc-s,
estarem Uvre.s de enfermidades , ndo

5'j dâ.niftcaücs poi quaisquer ieaâi. de 'l'
origem mucánica ou po» ir.set.-.s, nau
estarem su^ts de terra, .i3o Tcnteiem

corpos cRi.ranhos aderentes, isentes du
umidade externa anortriâl, odor e sabor
estranhos. CARACTERÍSTloNí
KICROBIOLbOICA.S: Os legumes HevvdO
obêdv-er aos padrões estabelecidos
CCflFOPME I.EuISLACrtO VlGEllTR.
CARACTERlST-.TAS HtCRÇSCiiFlTAS: Ausência
de sujldades. parasites o larvas.
lihAo TAhiri: Tipc utmura com ytau de
maturação :.»! que Ibe.s permita suportar
Cranspoite, manipulação e conservação

5'adequada para Consume modiato
Imediato, t.imanho mídio, apresentando
cor, com polpa firme « intacta, tamanho
e coloisuíc uniforme. Mâo spxesenta.-.du

ÍSi

TCrALRS282.g5C,2Ci

WilD. CUAHT R.USIT. P.TOIAL

kg aOCO RS2,80 RS22.400,00

kg lOOU ftf-MS RSii.lSil.(JU

kg 11000 itSl.80 R519,800,00

kg 200 RS2.00 R5900,Í>C

'/m



-  ii.áchucaduf as. bolores.

cu;iciô<Je. fítrugeci w eutícs d»lei^o»
qu«i possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de unidade externa

ancrral e de leaiduos de fertilitantcs.

fioüiico de colheic.i recente, Cor>
fiKoncícionamento em .-raixas plAst.lcJis
devitumente tiiqienitaJao.

MEr.AO: produto de primeira qualidade,
fresco, frutos con .■oaturocao adequada ao
cunsumo, Com aspecto, cor >; chcirc «f
sabor piópiios, com polpa firme «
intacta, devendo ser com deaeiivoivrdo,

..^isenta de eníarmidadas, parasitas o IH
larvas, material terroso c ouj idade», NATdRA '
sem danos físicos e mecâniccs oriandoo
do manuseio e transporte, de ccllieiti ds
e  lécente, llvte de reaiduu» de
fertiiitantes. devendo ser transportado
«íB caixas de plástico higi^nizadas.
fEPINO: Firme, irtacto, com coloravlo u
tamanho unitozir.es tipiuss da variedade.
Isento de enfermidades fisices
mecânicas oriundas do tranapcrcc. üâo
deve estar apresentando m.iitcLas,
machuraduras, toolares. sugidadea.
isento de lesões físicas e mecânicas,
perfurações, eortes, ou outros defeitos
que possam alterar aua apaxê.ncla e

.^qualidade. Livre de umidadv externa IM .
■anormal c de resíduos de fértil IzsijCcs NftTURíl '

frr.duto de oc-lheic.i recente cvm
acondicionamerto em caixas piastica»
devidamente higisnizodas. PEFlhO, de
ptínwsÍLa, aprc.ientandc oiúu :le
matursíâo tal que permita supottar i
manipulação, transporte e a Con.servajâo
em cor.dicdes adequadao para a consumo,
com ausência do sujidades e larvas, de
«corJo com a lesolu.vAv 12/7Í da CHUPA.
REPOLHO VERDF.: Fresco firme -zon
coloração e tamanho uniformes tlplcou dn
vatiedade. Isento de cnícrmidadcs
fisiuac e mecânicas oriundas do
transporte. .Hâc- deve apresentar
.xanchan. cianhuoaduias, hoiorex.
sujidades, fime e intacto, sem lesces U1

'  tísicas e laecãnica peiÉuiacÕes coites, NATURA ^
cu outros defeitos que possam alterai
aua aparência e quaiidado. Livre cie
umidade externa anormal c d« alturas sua
ruslduos da fertilizântes. 0<; coitiolta
recente com acondiclunaiaento em cai.tas
devidamente hlgienliadao.

4000 ftS2,00 K8d.OCO.00

3011 PS2,99. Rsasi.ao

JflHOO RS7,20 RÍ34.ifiP,or

tOTALM89.707,OC

CLAuSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PRBCOS:
A referida Ata de Reqistic de Preços teta a vigência de li (dotei meses, considerados da
Jola de publicação de seu extra'0 na iiipiunsa oficial.

A existência de preços ruoistranox ndo ocriga a Rt»f.TÍtura Municipal clu Santa Rita firmar
contratações oriuntias do Sistema de Registre de Preços cu ncs quantitativos eatiiMidcs,
lacultandc-se a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado om igualdade de condições, sem que caiba direito a
recurso ou indenização.

CLAüSULA segunda - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REC-ISTRO DE PREÇOS:
A cada «retlvaçâo da contratação do ohjoto registrado .iecnrrente .lesta Ate, •levidaifiente
formalizada atiavê-s dc, r«spt'CtiV':j Pvdidu d-.- Ccir.pra, surAo obsvivadau as cláusula» v
conniçftH» constantes de Edital nc ll^ifacAo qun " precedeu, iBQdalidadn Pregão ELe;rínico
n* 0C4/2O21, parte l:.tegcaiite do prese.nte inscruDento de ucmpromisso. A presente Ata de
Registro de Preço», durante sua vigência poderá sei utilizada:

Pclu Secretaria Municipal de Bducuçáo du Piefertuia Municipal do Santa Rita, que tanuiém v
o crqáo gcronciadec responsável pela administração e controle deata Ata, representada pela



•í)-jm^
«U8 estrutura orqaniiaciona: defitiioa no respeetjwi; srÇAirento programa.

Por òrgic-o ou entiiiades da adirinistraçau piSbitea, observadas ss disposições de Pr-fgâc
Elotiõiituo n" 004.'202l, que fizerem adesAo a esta Ata, mediatite a fonsalca e a anjéfitia
do õrqdo gerenciador s observando a Art. 22, pacagtato 3* e parágrafo 4*, inciso li ds
Derreto fi' 9.138 de 31 de agost; de 2018.

iTSAUSUtA TEOCEIRÃ - DAS DXSFOSICQES «ESAIS:
Integram esta Ata, o Editai do Pregão Eleirínícu r.* OOl/POZi e seus aneKos, e a seguinte
proposta vencedora do referido certame!

- MAC COMSRCtf: DE ALIMENTOS EIRELI
IteTdsJ: 1, •), H, S, 2<i ,
Valor; r<S$4.l70,0D

- E 6Ew;aíiD': de scüza s cia ltda
Itemisl! :, 11. 15, n, 26. 31. 34. íl. 39, 39., <5, 47.
Valct: R? Rf639.224,5C

- JOSE fHILUfPE BOS SANTOS BRITO
Iteailsli 3 , •>, i'0, 30, ij, 35, 36, 4C, <1, «2, 43.
Valor: HSl.25c.7CC,00

- COROA CÒMERCiO g FRAClOHAKEJfTO CE CEREAIS LTDA
rteiBis) : 17. 32, 44.

Valor: RS244.351,03

- KBALTH tfy:p,lCAO nOSPZTALAR ElAELl

Itnmísl: 15, 26.
Valor: R$5.00'', 00

> CARLOS C A DANTAS

IceinU) : 19. 28, 48.

Vaiou RS!.24O.S4C,0C

- DISTRIBUIDORA BRAZH&C EIVA

Itemts): 46.
Valor; R896.000.00

IJ L MNIEihú r;A .- tl-VA C09ffiftC!AL -TRFI.T
-ii, 50, 62. 64. 56, 58, 51, 03.

•«olc. ; aS7p;.49a,ÍO

- SUâlTAVlA AfARlCibA SANTOS DE MOKAiS
itemOí: 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62.
valut: RS69.707.:c

CI.ACEtJIJi OUnfiTA - DO FORO:

Para dirimir as uusslOes decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foco da
Ccmatoa de Santa Rita.

EDILEHE DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA
SEOIETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO

Z
DISTRIBUIDORA BRAZHAC LTDA

r CNK!: i-.Oi-f-l.S'-"','!}'!:)!-.''; ~1

OT-TO-: fll ,

Rifc" ."üc Cv '..v;. iot
Ov'rftrsnvií«..% !J • ílhC; 5fii>H.-7ÍC

3Aao PedSOa-''? _|
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

AZA DE REGISTRO DE PREÇOS N': 011/2021

Aos 25 dias do mês de Halo de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, Estado da Paraíba, localizada na Rua Vitgirio Veloso

Borges, S/N - Loteairento Jardim Miritânia, Centro, Santa Rita. PB - C£P 58300-27, nos termos
da Lei Federal n" 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariaitence a Lei Federal r.°

6.665, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n" 123, de lê de Dezembro de 2006; Decreto
Federal n° 3.555, de 08 de Agosto de 2000; Decreto Federal n° 7.892, de 23 do janeiro de
2013; Lei Complementa: I'i7/20H; Decreto Federal n 8.538 de 06 de outubro de 2015; Decreto
Municipal n° 038/2017; Decreto n° 9.468 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal n' 10.024
de 20 cie setembro de 2019, Complementar n" 22/2019 dc 25 de sete.morc de 2019, e legislação
pertinente, consideradas as alteraçSes posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme
a classificação da proposta apresentada no Progâo Eietrflnico n" 004/2021 que objetiva o
registro de preços para; REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇ&O DE (^KEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E HAO PERECÍVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDOCAÇAO de santa RITA, PB, 'resolve registrar o preço nos seguintes termos:

órgão e/ou entidada integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA RITA - CNPJ n° 09.155.666/0001-61.

MARCA

ITAUC

maratA

VENCEDOR: MAC COMERCIO DE ALIMENTOS BIRELI

CNFJ: 32.653.386/0001-27

TELEFONE: (BI199592-7265

E-HAIL: DISTRIBUIDORA.KACeoUTLCOK.COM

ITEM ESPECIFICAÇÃO

ACHOCOIATADO EM PÓ DIET:
.INGREDIENTES; Maltodextrina, Cacau era

pó Lecitinado, Vita.mlnas: níacir.a, E,

Ácido Paritotênico, C, B2, B6, BI, A,
ácido fólico. D, B12 G Minerais:

^ Ferro, zinco e selênio; aroma
idêntico ao natural de baunilha;

Eduicorante

xilitol.: Anciuraectante: üióxido de

Si]icio.Alérgicos : CONTÉM DERIVADOS
DE SOJA. NAO contém GLCTSN. CONTÉM

Fenilalanina, SEM GLÚTEN.
.AiMvANTe CULINÁRIO; adoçante
dietético em pó, com xilitol. Prazo
de validade não inferior a 12 idoze)

^ meses, suas condiçóes devem estar de
acordo com a Resolução BDC 271/05 DA
AN^/TSA. O produto deverá ter registro
mo Ministério da Agricultura e
Ministério da Saúde.

AVEIA HE FLOCOS FINOS: farinha de

aveia integrai, isenta de sujidades,
parasitas e larvas, admitindo umidade

8 máxima de 151 por peso, acondicionado DULAR
em sacos plástico apropriados
fecOâdos, reembalado em caixa de

papel vedada de 200g.

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM: AZEITE

DE OLIVA TIPO EXTRA VIRGEM COM ACIDEZ

KAximA de 0,51 {FJ4 âcíáo oleicol-
2 para temperar alimentos, embalados em
garrafas dc vidro Srabar, conteúdo de
SOO ml, PRAZO DE VALIDADE de 2 anos s

."ARTIS DA DATA DE ENTREGA pelo
fornecedor.

FERMENTO EM PÓ: tcrmonto om pó
químico, embalagem plástica com tampa
de rosca de 250 gramas, composto de
amido de milho, fosfato monocálcico,

I bioaroonato de sódio e cabornato de
cálcio. Produto deverá atender as

es.oeclficaçóes da .Resolução CNKPA n*
38 de 1977. Deve ferver ao contato

com água. Não deve conter glúten.
Validade de nc minimo 6 meses a oartir

GALO

24 ' FEBMIPA

UNIU. QUftílT. P.UKIT. P.TOTAL

EMBALAGEM

210g
20 R$a,oo R$ieo,.oo

EMBALAGEM

400g
20 R512,0O RS240,00

EMBALAGEM

200g
25000 RS2,48 RS62.000,00

GARRAFAS

SOOML
15 R$28,00 R$420.00

N
EMBALAGEM

250g
150 R$9,00 R$1.350,00
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da data de entrega do produto.
TOTALHS64.170,00

USID. QÜAKÍ. P.UNIT.

VENCEDOR: E BERNARDO DS SOUZA i CIA LTDA

CNPJ: 30.406.114/0001-02

TELEFONE: (08)2143-1639
E-MAIL: MRECOHEBClALSERVIÇOSeGMAIL.CW
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA

ACHOCOLATAOO EM PÕ: de preparo
instantâneo, aronatirado
artiCiclalmente, contendo açúcar,
cacau, maitodextxina (extrato de
Dialtel , estalsilizantes,
aromatizantes e emulsiíics.nte
Vecitina do soja. Enriquecido core ''
vitaminas. Deve conter 30% de cacau. EMBAIASBM

2 Deve conter o registro no MS, data , 17000
de fabricação cera prazo de validade '' ^
e  número de lote aparentes,
constando no rútulo declaração ou
certificado dc tipo do produto. Na
entrega, somente scra aceito o
produto que tenha data de validade
de, no mínimo, 12 meses e data de
fabricação não superior a 30 dias.
BISCOITO DOCE SABOR LEITE:sem
recheio, contendo basicamente
farinha de trigo, enriquecida de
ferro e ãcido fólico, gordura
vegetal, 0% de gordura tran.v,
açúcar, amido de milho. Deve
apresentar sabor caracrerlstico e EMBALACEM

11 agradável. lEmbalagem prireÁria, comK0RTALE2A 17000
dupla proteção: (pacotes com pesa
liquido de 4OO9, idevldaraente
identificado conforme determina a
legislação. Data de fabricação! !e
validade. Prazo mínimo de validade
de 61 meses e data de fabricação nâo
superior a 130 dias.
CANELA EM PÓ; embalagem plástica
(pote) rosiatonte cora registro de
data de fabricação e prazo de
validade de, no mínimo, 12 meses.
COLOKÍfTCO EM PÓ: fino horeogénec
obtido de frutos maduros dc urucum,
Limpos, deosecados e moidos, com
aspecto, cor. cheiro e sabor

...próprio, isente de materiais
cstrannos e a sua espccic, .SCg
aco.ndlcionado em saco plástico
atóxico, hemeticaroente vedado e
resistente, embalado em caixa de
papelão rcícrçado.
FLOCRO DE MILHO (CDSCUZ): Flocos de
milho Pré-cozido, tipo ficcSo,
amarelo, comr aspecto, cor, cherro
e sabor próprios com ausência de
umidade, fermentação, ranço, isento
de sujidades, parasitas e larvas.
Rendimento mir.irao após o cozimento
de 2.S vezes a mais do peso antes
da cocção.; Embalagem de 2ü0g,
sacos plásticos; atóxicos, tampos pMnA-srmM

26 não violados, resistentes que 30MILH0 40000
garantam a integridade do produto
até' o momento do consumo,
acondicionada em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter:
externamente os dados de
identificação e: procedência,
informação nuttlclonal, n' do:
lote, data de validade, quantidade
do; produto. O produto deverá
apresentar validade miniraa de 05

VIVA
PACOTES

50g

EMBALAGEM

300

21000

SOOg

P.TOTAL

R51,89 R?32.130,00

RS2,2Í 'RS37.S70.00

R?3,'3 RSl.115,00

 RSd.33 RS6.930,00

RS0,78 aS31.200,00

n
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{cinco) meses « partir da data de
entiuga na unidade lequisitante e
data de empacotamento de até 30 dias
6 partir da data de entrega na
unidade requisitante.

MACARRAO OE ARPOK tipo ARGOI.INHA:

macarrão de arroz, sem ovos, tipo

argolinfca, o produto deve estar de
acoidc coD a NTA 02 e 83 (Decreto

i2.0<5/T8) e Portaria N* 29 de 13 de
janeiro de 1998. ANVISA.

Ingredientes; farinha de arroz, sem
ovos, sem colesterol e sem glúten,

31 características: cor, odor, sabor e URBANO
textura oaracteristica. Embalagem
primária saco plástico,
hermeticaraonte selado, ou caixa
tipo box atóxica, resistente,

rotulado de acordo Com a Legislação
vigente, pesando SOOg Na data da
entrega o produto deve dispor de, no
minino,( meses de validade.

macafrAo de arroz tipo

PARAFUSOimacarrão de arroz, sem

ovos, tipo parafuso, o produto deve
estar de acordo com NTA Ü2 E 83 (

DECRETO 12.846/78) e Portaria n' 29
de 13 de janeiro de 1998, ANVISA,

Ingredientes:farinha de arroz, sem
ovos, sem colesterol e sem GLÚTEN,

34 características: cor , odor, sabor URBANO
e  textura, característica.

Embalagem primária saco plástico,
herrieticamente selado, ou caixa
tipo box, atóxica, resistente,

rotulado de acordo com a legislação
vigente, pesando 50Dg. Ka data da
entrega ao produto deve dispor de,
no mínimos, 6 meses de validade.

MTI.IIO PARA PIPOCA:PREMIUH: milho

para pipoca tipo 1 premiiun, grãos
selecionados , matéria prima sãs,

37 limpas, isenta de matérias terrosas DONA DÊ
parasites, detritos animais ou
vegetais Com, no máximo, 15 4de

umidade.

FLOCOS COMPOSTO DE TRÊS CEREAIS:

CEREAIS (341 FARINilA DE TRIGO

EHRIODECIDA COM FERRO E ÁCIDO
f6j,'co, farinha de trigo integral,
FARINHA DE CEVADA, FARINHA DE

AVEIA), AÇÚCAR, SAL, FERRO
38 (TÚMARATO FERROSO) , VITAMINA B2 SE57LE

(RI30FLAVÍHA), VITAMINA 81 (TIAMIHA
KONONITRATO). VITAMINA B6

(CLOBIDRATO DE PIRIDOXINA),

ESTAEILI2ANTE FOSFATO DIPOTÁSSICO,
ANTIUHECTANTE CARBONATO DE CÁLCIO E

AHTI0XIDAHTE5 ÁCIDO ASCÓRBICO.

(ÍILT.D W. SOJA; Alimentício.
Embalagem de 900 mL. Produto
refinado e de acordo Com os padrões
legais. Deverá conter Vitamina E, e sOYA
ser acondicionado embalagens
metálicas dn 900 mL. Validade minloa

de 4 meses, e fabricação de até 30

dias da entrega.
FRANGO, COXA/SOBRECOXA: Carne de

frango tipo coxa e sobrecoxa
congelada, sem adição de sal e
temperos. Aspecto próprio, não

45 amolecida e nem pegajosa, cor BOKASA
própria sem manchas esverceadas ,
cheiro e sabor próprio, cora ausência
de sujidades, parasitas e larvas.-
bem De 15 a 20 Xg com registro de

EMBALAGEM

50Dg
20 R$4,4: RSfi8,20

EMBALAGEM

SDOg 30 RS4,41 R$132,30

EMBALAGEM

500g
IQOG ÍIS1,01 RSl.010,00

SACKÊ

210g
1501 R56,45 R$9.675,00

EMBALAGEM

9CCral
11000 R$4,91 RS54.0I0,OQ

>cçi 54000 R55,08 R$274.320,00



47

inspeção animal (S.I.F.) Serviço de
Inspeção Federal, registro da data
de validade cemperat-jra de
estocagem. A carne deverá ser

entregue na embalageir original do
fabricante, a qual deverá ser
plástica, atôxicâ, transparente,
resistente. Náo serâc aceitas

carnes com odor, cor e sabor

impróprios ao produto e/cu aspecto
amolecido, descongelado, pegajoso,
esverdeado e pardacento. A
quantidade de água resultante do
descongelamento nâo poderá
ultrapassar o vaior limite de 6% do
peso do produto conforme Portaria n*
210, do de 10 de novembro de 1998

Hiniatério da Agricultura Pecuária
e Abastecimento (Mapa). O produto
deverá ser manipulado em cundiçóea
dc higiene e temperatura rigidas, em
esLabclecimentos destinados a este

fim devidamente registrado em órgão
oficiai. O produto deverá ser
iranaportado em veículos
refrigerados, utilizados unicamente
para este fim, constituído de

material liso, resistente
impermeável e atóxico; com
estrados; e mantidos era condições
higiênicas satisfatórias. O.s
funcionários envolvidos nas

entregas dos produtos devam estar

uniformizados, Com calçados
fechados, mantondo-cs em bom estado
s limpos.*OBS; □ peso da embalagem
deve ostai impresso na embalagem que
contém o frango e nâo somente na
caixa de papelão que acomoda as
embalagens do produto.
MOCOTÓ aOViNO: carne bovina in
natuca tipo pá de boi (mocotó),
serrado, congelado, embalado a
vácuo, deve apresentar-se Com
aspecto próprio, náo amolecido e nem
pegajoso, cor, cheiro e sabor
próprios, sem manchas esverdeadas,
livres de parasitas, sujidades e
qualquer substancia ccntamir.ante
que possa alterá- Lc oo encobrir
qualquer alteração de acordo com a
Vigilância Sanitária e Ministéric
da Agricultura Pecuaria e
Abastecimento (MAPA), deve conter
na embalagem o S.I.F. , nome e
ccmposiçáo do produtc
(identificação no corte), lote,
data de fabricação e validade,
nCireero de registro no orgâo oficial,
CSC, endetaço de fabricante e
distribuidor. Condições de
armazenamento e quantidade (peso)
Sua apresentação deve ser em pacoce
congelado, pacote com no minimc, 3
kg o, no máximo, 10 )(g, embalagem
integra.

MA£TIRBOI ^9 24000 R57,96 RÇ191.040,00

TOTAL B863S.224.50

VENCEDOR: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO
CNPJ: 30.250.913/0001-27
TELEFONE: (83)90644-1380
E-MAIL: FHILLXPEBKIT06GMAIL.COM
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA

AÇÚCAR TRITURADO: Contendo
SAFRA

UNID. QUANT. P.UNIT.

3 sacarose, peneirado, originário do
suco da cana, livre de fermentação.

EMBALAGE.M
DE OURO Ikg 29000 RS2,20

P. TOTAL

RSã3.800,0D
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isento de matérias terrosas,

parasitas e detritos animais e
vegetais, contendo aproximadamente
99,2% de glicidios, rotulada de
àcofdo com a legislação vigente,
ilmbalagem primária transparente,
ir.coJcr, termos soldado, pese
liquido de Ikg.validader minima de 6
meses e fabricaçio de até 39 dias de
entrega.

ARB0Z:arto2 grão longo, tipo 1 ,
embalagem com lxg,ccra dados e
, identificação do produto, marca do SAFRA EMBAlJiCE2i --na 400 00

fabricante, prazo de validade de atéDE OURO IXg BS3,49 BÇ209.400,00
01 ano da acordo com as normas em

vigor da ANVISA.

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FIKA:

farinha dc madioca torrada, seca,
fina, tipo 01, branca e amarela,
isenta de sujidade, parasites e
larvas, com aspecto, odor, sabor
próprios, acondicionado em pacote de SAFRA PACOTE DE . ,, ...
O! KG, que deverá conter externamenteDE OURO Ikg RS20.9€0,00
os dados de identificação,

procedência, informaçOes
nutrlcionais, número de lote, peso
liquido, embalagem secundária
plástica resistente.

MACRRRAo tipo ARGOLINHA: massa com

ovos, vitaminado, composto de
matéria-prima de primeira qualidado, cwraíTirpv

30aaa e limpas, isentas de terroso, ADRIA ^qoq RS3,17 RS12.630,00
parasitas. Embalado em pacotes com '
SOOq Validade mínima de 6 meses, e
fabricação de até 30 dias da entrega.
MACARRAO tipo PARAíUSO; massa Com
ovos, compcstf) ric matéria-priraa de
primeira iiualidade, sãs e limpas, F«a»> »f—v

33 isentbs de material terroso, BFíIATA •"'00 «52.35 aS9.400,00
parasitas. E-mbalado em pacotes com "• ^
.SOO g.Validade minima de 6 meses, e
íabricaçác de até 30 dias da entrega.
MARGARINA: psrgarir.a vegetal sem
gorduras trar.s e sem sal, com óleo

hicrogenado, 65'' de lipidios.
Oriu.nda Je óleo vegetal comestível,
contendo vitaminas, açúcar dentro
dos padrões legais. Produzido e
embalado dentro das normas que
determina a legislação. Cremosa,
embalada em potes. Na embalagem pv-i-tr—v

35oriqlnsl. devidamente identificada, E.,oA^c.. RSô.OO RSI8.000,00
com rótulo contendo todas as ^
informações do produto de acordo com

a legislação -rigente.; Apresentação,
aspecto, cheiro, sabor e cor

peculiares e deverão estar isentos de
ranço e do bolores. Prazo de validade

e peso liquido na embalagem, validade
mínima dc 06 meses e data de

fabricação não euperioi: a 30 dias.
MIIHO PARA HUNGUZA AMAREtO: obtido de
grãos de sabor próprio com ausência
de umidade, atôxica, resistente, pxroTF

36iaeni.a de âujldaoeii, parasitas a ' 1400Q RS1,D7 R«14.9a0,00
larvas. Embalagem plástica flexível,
atóxico, resistente, contendo
validade mínima de 6 meses.

SAL IODADO: Refinado iodado,
beneficiado c isento de sois de

cálcio e rnagnésio, impurezas
orgânicas, areias e fragmentos de EMBALAGEM Rsam no
conchas. Produzido e embalado ^ ikg «50,31 RS930,00
Conformidade Com a legislação
vigente, Embalagem primáfla: pacotes
Com 1 kg. u produto a ser entregue



não pcdecé ter validade miriaís de 6
neses a vencer.

TEMPERO SECO; extraído de senentes de

coBÍnho de primeira qualidade, puro,
CoK aspecto, cor, cheiro, sabor
caract.eristicos, sem misturas,

isentos de sujidades, parasites e
larvas. Eribaiagem de ICOg, en sacos
plásticos transparentes e ató.xicos,
limpos nào violados, resistentes que
garantam a integridade dc produto em ,

41 até o momento do Consuno. RS0,35 R$5.250,00
ftcondlcionadoa A embalagem deverá"" ®
conter identificação fardos

lacrados, externamente os dados de

procedência, informação nutricional,
nOmoro do lote, cata de validade,
quantidade do produto, o produto
deverá apresentar validade mínima de
05 (cinco) meses a partir da data dc
entrega na unidade requisitante.
VINAGRE: Produzido da fermentação

do vinho branco ou tinto. Produto

translúcido e de cor, sabor e odor
característico. Embalagem primária: poicrn'-

42 Frascos plâsticQ.s de aproximadamenteSMíHAOA 4000 RS0,94 RS3.760,00
SOO nL, devidamente rotulados, de
acordo com a legislação vigente.
Validade minima do 6 meses, e

fabricação de ate 30 dias da entrega.

Carne SovlnatCarne bovina de

segunda magra (ACEM, FALEIA ou
FRALDINHA), SEM Osso, máximo de óí

de gordura, máximo de 3á de
aponeuroses (nervos), sem

carlllagem, seit osso. Resiciada
apresentando odor e aspecto

câcactetistiros, Cor variando de

vermelho cere;a a vermelho escuro,
acondicionado em sacos de

polietilen: de baixa densidade,
atóxico, iacrano, resistente ao

transporte e armazenamento, sen

sinais de rachadura na superfície,
sem furoo e sem acúmulos, contenda

na peso liquido MÁXIMO de 2 kg

(dois quilos) por embalagem. A
embalagem, deverá Conter rotulagem
eapecificando o peso, identificação

completa dc produto; data de
enva.samer.io, prazo de validade

dentro do limite de 10% do prazo
total, prazo máximo de Consumo; MASTER RSia,70 RSB97.600,00

temperatura de estocagem, BOI ' nevuv oa..
armazenamenta e conservação;

condições de armazenamento, nome e
endereço dc abatedouro Constando

obrigatoriamente o registra de
inspeção animal no (S.I.F.) Serviço
de Inspeção Federal. A carne deverá

ser entregue na embalagem
originai do fabricante, resfriada
0'c a S*C>, sem sebo. Não serão
aceitas carnes com odor, cor e

sabor impróprios ao produto e .'cu
aspecto amolecido, pega^cso,
esverdeado e pardacentc, Cox

excesso de gordura, de cartiLagem e

de nervo. O produto devera ser
manipulado em cc.ndiçOes de higiene

e temperatura rigidas, e.m

estabelecimentos destinados s esse

fim devidamente registrado em órgão

oficial. C produto deverá ser
transportado em veículos

refrigerados, utilizados unicamente



para este fira, constituído de
material liso, resistente
impermeável e atõxico; com

estrados; e mantidos em condiçdes

hiqiênicas satisfatórias. Os
funcionários envolvidos nas

entregas dos produto.s rieve-m estat
unifocraizadcs, Com calçados

fechadas, mantendo-os em bom estado
e limpos. OBS: O pese da embalagem
deve estar impresso na embalagem
primária (embalagem que contém a
carno e nío somente na caixa do

papeláo que acomoda as embalagens
do produro) e embalagem secundária.
As embalagens devem ser LACRADAS e

devem SOMENTE ÜS CORTES descritos

neste termo de referência. O

produto deverá Conter rótulo cora as
infcrmaçóes determinadas pela
legislação sanitária federal.

n
Tu

O T

TOTAlj5S1.256.760,00

•VENCEDOR; COROA COMERCIO E fRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA

CSPJ: 21.391.«28/00Dl-82

TELEFONE: (83)98765-0903

E-MAIL: COMEBCIAL.FeHOTMAIL.COM

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QDANT.

BISCOITO SALGADO : TIPO CREAM CRACKER,

crocante, contendo basicamente farinha
de trigo enriquecida com ferio e ácido
fôllco, gordura vegetal, 05 de gordura
trans, sal. Embalagem primária, com
dupla proteção, pacotes conm peso
liquido de 400g, devidamente g. E.M3ALAGE.M
identificado conforme determina a 4C0g
legislação. O produto, assim como a sua
embalagem, deverá estar em
conformidade .com a legislação vigente
constando marca, data de fabricação e
validado nini;iia dp 6 ne.ses e data dc

fabricação não superior a 30 dias.

üACAJIPAO TlfO ESPAGOETTI: mas.sa Com
üvoa, vitarinaüc, composto de matéria-

prima de primeira qualidade, sâs e
32 limpas, isentas de material terroso, rILAB E.M3AI.AGEM

ãOO
33000

P.DNIT. P.fWAL

BS2,39 RS95.600,00

parasitas. Embalado em pacctes com
500g. Validade minima de i meses, e
fabricação de ate 3C dias da entrega.
FÍGADO (BOVINO): fresco, embalagera de
até 02 Kg, identificada. Procedente ae
estabelecimento com ínspecáo Sanitária
Oficiai (SIF cu SIE), snhâiagem
Contendo informações como dnta de
validade, temperatura de estocagera. O
tranopocte deverá ser em ça.minhío
refrigerado de acordo com as noc:tâS do
Decreto n* 31455 de 20/06/32 e Portaria

CV3 0/99 de 10/03/89 -Vigilância
44 Sanitária. A carne deverá se; entregueFRIBOI

na embalagem original do fabrioante.
Não secáo aceitas carnes ccm odor, cor

e sabor impróprios ao produto e/ ou

aspecto araolecido, pegajoso,
esvecdeado e pardacentc, ccm excesso
dc cartiiagem e de nervo. 'OBS: O peso
da embalagem deve estar impresso na
embalagem que contém a carne e náo
somente na caixa de papelão que acamoda
as embalagens do produto.

VENCXDOR: HEALTH NÜTRICAO HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 27.657.870/0001-94

TELEFONE: (81)3265-7029

g
RS:,€6 RS54.780,00

10500 B$B,95 RS93.975,00

TOTALRS244.355,00



m
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230 g

E-H&IL: HEALTH.HOSPITALAR.LICITACAOSOUTiDOK.COM

ITEM ESPECIFICACRO MARCA

CEREAL: PARA ALIMEHTAÇAO IHFATIL: era Pi,
destinado a Criangas a partir do sexto
rada de idade, sabor milho, zetd sódio no

16 produto em pó sem gorduras irans, KSSTLE
enriquecido cora 13 vitaminas e minerais,
recomendado para crianças a partir de 6
meses de idade.

FÓRMULA INFANTIL DE SSOUIMENTO | 2"
SEMESTRE) ■.fórmula infantil de segmento
para lactentes a partir dos 6 meses de
idade,cora predominância protèica de
caaelna, acrescida de óleos vegetais,
raalcodextrir.a e enriquecida cora
vitaminas, minerais ferro e outros
oligoelementos contendo ímega 3, ôraega .
6, colina. Alimentação de Ictentes, era'" ' '
seqüência ao esquema alimentar iniciado
nos primeiros ó meses de vida. Latas de
no máximo l kg contendo a origem do
produto e data de vencimento superior do
produto e data de vencimento superior a
18 meses, sem araassamentos, vazamentos e
ferrugens.

VENCEDOR; CARLOS G A DANTAS
CHPJ: 30.9S8.2C4/0001-09

TELEFONE: <88)2143-5552 / 99949-6010
E-HAIL: COHEBCIALPBOGRESS020199GMAÍL.COK
ITEM ESPECIFICACAO MARCA

CREMOGEMA SABOR HATURAI,: iringau

UNID. QÜANT.

300

P.UNIT. P,TOTAL

RS2,69 RS907,00

LATA

800 q
150 RS28,00 R$4.200,00

rs
TOTALRS5.007,00

UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

18 enriquecido cora vitaminas eHAISENA
minerais, sabor tradicional.
LEITE: leite integral em pó, tipo A
instantâneo. Embalagem resistente,
cora solda reforçada e integra que
contenha da t a oe fabricação e de
validade. Produto com, nc rainimo,

28 data de fabricação nSo s-apcríor a 30BETANTA
dias e data e validade minima igual
a 6 noscs. .A embalagem deverá ccnter
as informações do produto e do
fabricante , conforme legislação
vigente.
OVO {galinha, branco ou vermelho,
tipo extra); Manipulada em
condições higiênicas e provenientes
de animais sadics. Isentes de
sujidadcs, trincos e quebraduras na
casca. De produção recente e
embalados g-t cartelas de 33
unidades, protegidos cora filme de
PVC, devidamente destacado c nome
do produtor, de acordo com
legislação vigente, data da
embalagem e validade, tipo grande, SAO
assim como as condições de UOSE
armate.naraento. Podendo ser
acondicionados era caixas de
papelão Cora tampa, ser
acondicionados em Ceracieristicas
ra icrobiolôgicas devem estar de
acordo com a LEGISLAÇAO VIGENTE. O
produto deve ser embalado
informando obrigatoriamente Com
S.I.P. (Serviço Inspeção Federal).
Prazo de validade de 15 dias após
fabricação.

48

EMBALAGEM
20Dg 4000Q RS2,69 RS107.eO0,O0

EKB.AL.AGEM
2305 222000 R54,50 RS999.000,00

Bandeja
com 30 16000

unidades.
RS8,39 R$134.240,00

TOTALRSl.240.840,00

VENCEDOR! DISTRIBUIDORA BRAZI-IAC LTDA
CNPJ: 17.020.542/0001-29
TELEFONE: (83)3238-5407



P.TOTA

E-MAIL: 3ODSOSJP0IG.COM.br

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA ÜNID. QOAKT. P.lfflrt
FRAIIGO, PEITO: Carne da frango, tipo
peiLo congelado sem adição de sal e
temperos. -Aspecto próprio, não

amolecida e nem pegaiosa, cor própria
sem manchas esverdtiada, cheiro s sabor

próprio, Com ausência de sujidadea,

parasites e larvas, erabaiagen de 15 a 25
kg com registro de inspeção animai no
SIF, registro de data de validade,
temperatura de estccagen. N3o sersc
aceito carne com odor, '.-cr e sabor
impróprios ao produto e/ou aspecto
amoiecido, descongelado, pegajoso,
esverdeado e pardaccnto. A quantidade de
água resultante do descuiigelamento nâo
poderá ultrapassar o valor limite de St
do peso do produto conforme Portaria n*
210, de 10 de novembro de 19S8
Ministério da Agricultura Pecuária e'

46Abasteci3iento (Mapa) . o produto deverá FRIATO kg 12000 RSB,00 RS96.000,00
ser manipulado era condições de higiene
e  temperatura rígidas, es>

estabelecinentos destinados a este fim

devidamente registrado era órgão
oficial. o produto deverá ser
transportado em veículos refrigerados,
utilizados unicamente para este fim,
constituído de material li.so,
resistente ímpernieávei e atóxico; Com
estrados e mantidos etn condições

higiênicas satisfatórias Os
funcionários envolvidos nas entregas
dcs produtos devem estar uniformizados.
Cora calçados fcchado.n, mantendo-os em
bom estado e limpos. *CBS: O peso da
embalagem deve estar impresso na
embalagem cjue contém o produto e nâo
somente na caixa de papelão que acomoda
as embalagens do produtc.

TOTA1.R596.000,00

VENCEDOR; N L MMTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRSLI

CNFJ; 22.566.069/0001-10

TELEFONE: (81)99109-9138

E-KAIL: NLHONTBIROCOMBRCIAL0CaaiL.CC»

ITQC especificação MARCA OHID. BOAST. P.OMIT. P.TOTAL
ALHO BRANCO: Peso médio: 40 g. Sraúdo
Nacional ou ijspertado. Classificação
aem defeito, suficientemente

desenvolvidos, com aspecto e sabor
earactecistlcos, uniformidade no
tamanho e na cor. Hão seráo permitidas
rachaduras, perfurações. Cortes e
dentes chochos ou brotados.

49 Características gerais; deverá «»tar kg 1400 R81S,00 R521.000,00
livre de enfermidades, insetos ou
parasitas, umidade, terra e de residuos
da fertilizantes. Quanto ia
características microbiològicas, deverá
obedecer à leqislaçAo Cabível
(Ministério da Agricultura Pecuária
Obedecer á CABÍVEL e Abastecimento -
MAPA].

BANANA CA TERRA OU BANANA CE COZINHAR:

Banana da Terra, in natura,
apresentando grau de maturação que

SOpsrmita suportar a manipulação, Kg 2000 RS2,95 R$5.900,00
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, Con ausência
de sujidadea, parasitas e larvas.
BERINJELA: Lisa Com polpa intacta e „

52limpa, Cospacta, firma, Com coloração e ^ kg 300 R$2,96 R$B8B,00
tas«nho uniCoznes tipicos da variedada.
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Sem brotos, sem racbaduraa ou cortes na

casca nSo apresentando manchas,
machueaduras bolores ou outros defeitos

que possam alterar sua apartncla e
qualidade. Livre de umidade externa
anormal de resíduos de fertilizantes.

De colheita recente, com

acondieionamente em caixas devidamente

higienitadas.
CEBOIA BRANCA (NACIONAL): ClBSsificaç&o
média, sem defeito, suficientemente
desenvolvida, Com aspecto e sabor
típicos da variedade e uniformidade no
tamanho e na cor. Não serio permitidos
perfurações e cortes. Caracteristicas
gerais: deverá estar livre de IK
enfermidades, de umidade externa KATlikA
anormal, de resíduos de fertilizantes.
Quanto características microblológlcas,
deverá obedecer á LEGISLAÇJkO VIGENTE.
Quanto ás características
microscópicas. não apresentar e
sujidades deverá parasitas.
LARANJA; Laranja Kimo do Céu, de
primeira qualidade. Com grau de
maturação tal que lhea permita suportar
transporte, manipulação a Conservação
adequada para consusio csediato e
imediato, tamanho médio, apresentando
cor, com polpa firme e intacta, tamanho
e coloração uniforme. Não apresentando
manchas, machueaduras, bolores,
sujidade, ferrugem, mancha Oxidada ou
outros defeitos que possam alterar sua IN
aparência a qualidade. Livre de uísidadeNATURA
externa anormal a da resíduos de
fertilizantes. I>e colheita recente, com
acondicionamento em caixas plásticas
devidamente higienizadas ou sacos
plásticos transparentes próprios para
alimentos. Ccxi ausência de sujidades,
parasites e larvas, da acordo com a
Resolução l^/^B da CNNPA. O produto que
não apresentar boas condições para uso
será recusado no ato da entrega.

MAÇA (nacional, gala , fuji, extra)
Produto procedente de planta sadia,
destinado ao Constimo In natura",

devendo se apresentar fresca e ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma.
Cor a sabor próprios da variedade,
apresentar grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a Conservação em condições
adequadas pana o Consximo msdiato

SSimsdlato. Não estarem danificadas por^
quaisquer lesões de origem física,
tsecânica ou per insetos e doenças que
afetem suas caracteristicas. Não conter
substância terrosa , sujidades,
produtos químicos ou corpos estranhos
aduentes superfieie da casca, estarem
isentos de externa anormal,
aroma e sabor estranhos. Tamanho siédno
e  uniforme, categoria 2. PADRÕES
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
PÊRA: produto de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvida e madura, Com polpa

61 firme e intacta, sem danos fislcos
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, Com a casca uniforme, semi
maturada.

TCMATE: Freaco, tipo comum com grau de ^
63 maturação tal que lhes permita

transporte graúdo, com polpa firme e

IN

' HATORA

IN

'HATORA

kg 13000 a$2,64 ilS34.320,00

kg 16000 R$2,18 R$34.880,00

kg 32000 R$4,12 R$131.840,00

kg 20 R$10,11

kg 27000 R$1,98

R$202,20

R$S3.460,00



intacta, coloração Ccoi • tamanho
uniformas típicos da variedade, tiSo
apresentando manchas, machucaduzas,
bolores, sujidades, parasitas, larvas,
ferrugem ou outros defeitos gue possam

alterar sus aparência e qualidade,
livre de umidade externa anormal e de

alterar sua e resíduos de

fertilizantes. Produto de colheita

recente com aeondieionamento es caixas

plásticas devidamente higienisadas
TOTAL{l$2a2.490,20

VENCEDOR: DtiaiTAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

CSPJ: 39.862.013/0001-11

TELEFONE: (81)99732-7186

E-MAIL: ARTLIMPCOMERCIAL8HOTMAIL.COM

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID- QUANT. P.ÜNIT. P.TOTAL

BATATA IHLGESA, LISA, .EXTRA: Tamanho

uniforme. Tubérculo de qualidade e sem
defeitos suficientemente dese.nvolvidos,
Com aspecto, aroma e sabor tipicoa da
variedade, beneficiada e classificada
Com uniformidade no tamanho e cor, ser

de colheita recente. Isentas de

rachaduras, perfurações, cortes ou
Sllesôea mecânicas ou provocadas ''5 BS2,80 BS22.400,00

pragas ou doenças. Deve estar livre de

sujidades, terra e resíduos de

fertilizantes aderentes à casca, r.âo
podendo apresentar odores e sabores
estranhos. Sua polpa deverá estar
intacta e na cor característica. Çuanto
às características microbiolôgicas,
deve obedecer â LEGISLAÇÃO VIGENTE.

BETERRABA: Lisa Com polpa intacta e
limpa, Compacta, fircie, com coloração e
tamanho uniformes tipicos da variedade.
Sem brotos, sem rachaduras ou cortes na

casca :iâo apresentando manchas,

,, machucaciuras bolores cu outros defeitos IN .

"que possam alterar Sua aparé.ncia eNATORA BSu.i50,C.ü
qualidade. Livre de umidade externa

anormal de e de resíduos de

fcrtiUzante.s. De colheita recente, com
aeondieionamento em caixas devidamente

higíeniradas.

CHÜCKT, EXTRA: Legumes de elevada
qualidade, suficientemente

desenvolvidos. Deve apresentar aroma,
sabor, coloração e tamanho uniformes e
típicos da variedade. Nâo sSo permitidos
nos legumes defeitos que alterem a sua
conformação e aparência. Os legumes
próprios para o Consumo devem ser
procedentes de vegetais genuínos,
estarem livres de enfermidades , r.âo

55 danificado.'; por quaisquer lesòo ^ IICOO BS1,80 R$19.800.00
origem mecânica cu por insetos, r.âo
estarem sujos de terra, .não Conterem

corpos estranhos aderentes, isentos de
umidade externa anormal, odor e aafcor
estraníios. CARACTERÍSTICAS

MICSORTOI.ÓGICAS: Os lequnes deverão
obedecer aos padrões estabelecidos
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS: Ausência
de sujidades, parasites e larvas.
LlH^o TAHlTI: Tipo comum Com grau de
maturação tal qun lhes permita suportar

transporte, manipulação a conservação
57adequada para Consumo mediato e kg 300 RS3,00 RS903,00

imediato, tamanho médio, apresentando
cor, com polpa firme c intacta, tamanho

e coloração uniforme. Hão apresentando



manchaS/ machucaduras, boluros,
sujidade, ferrugem ou outros defeitos
E^e possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de umidade externa
anormal e de resíduos de ferti J i zsnt.es.

Produto de colheita recente, Cen

acondicionatrenco em caixas plásticas
devidamente higienizadas.

M£LA0: produto de primeira qualidade,
fresco, frutos com maturação adequada ao
consumo, Com aspecto, cor e cheiro e
sabor proprios, com polpa firma e
intacta, devendo ser bem desenvolvido,

_„iaenta de enfermidades, parasitas e IN ,
larvas, material terroso e sujidades, tJATURA ^ ® R52,0O ^S.000,00
sem danos físicos e mecânicos oriundos

do manuseio e transporte, de colheita de
e  recente, livre de rssiduoo do

fertilizantes, devendo ser transportado
em caixas de plástico higienizadas.

PEPINO: Firme, intacto, com colocação e

tamanho uniformes típicos da variedade.
Isento de enfermidades físicas

mecânicas oriundas du transporte. Náo
deve estar apresentando manchas, '
machucaduras, bolores, sujidades.

isento de lesões físicas e mecânicas,
perfurações, cortes, ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre de umidade externa IN ,

®°anormal e de resíduos de fertilizantes NATURA RS2,99 RS897,00
Produto de colheita recente eom

acondicicnamento em caixas plásticas >
devidamente higienizadas. PEPINO, de aí
primeira, apresentando grau de (U
maturação tal que permita suportar a p
manipulação, transporte e a Conservação
em condições adequadas para o consumo,
com ausência ce sujidades e larvas, de
acordo com a resolução 12/7g da CNNPA.

REPOLHO VERDE: Fresco firme com

coloração n tamanho uniformes tioicos cin

variedade. Isento de enfermidades

físicas e mecânicas oriunoas do

transporte. Não deve apresentar
raanchas, machucaduras, bolores,

,, sujidades, firme e intacto, ae.m lesões IN .

"fi^cas e mecânica perfurações cortes, NATUBA ^ S®®'" RS34.560.0C
ou outras defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade. Livre de
umidade externa anormal e de alterar sua

resíduos de fertilizantes. De colheita

recente com acondicionamento cm caixas

devidamente higienizadas.

TOTAL RSaS.707,00

clAü.sula primeira - da validade dos PREÇ0.S:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência ae 12 (dcze) meses, considerados da
data çc publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não cbriga a Prefeitura Municipal de Santa Rita firmar
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados,
facultando-se a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado era igualdade de condições, sem que caiba direito a
recurso ou Indenizaçãn.

CLÁUSULA SECUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO Ml PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente

formalizada através do respectivo Fedido de Compra, serão observadas as cláusulas e
condições oonstaiitos do Edital do licitação quo a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico
.1° 004/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de
Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal dc Santa Rita, que taribém 6
o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela



\ >/l

%
sua escriil.ura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou e.ntidades da administração pública, obseríadaa as disposições do Pregão
Eletrônico n° 004/2021, que fizerem adesÂo a esta Ata, mediante a consulta e a a.nuência
do órgão gerenciador e observando o Art. 22, parágrafo 3' e parágrafo 4*, inciso II do
Decreto n° 9.488 de 31 de agosto de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GEPAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n' 004/2021 e seus anexos, e a seguinte
propcsta vencedora do referido certame:

- MAC COMERCIO DE ALIMENTOS ElRELl

Item(s) : 1, 4, 8, 9, 24.

Valor: RS64.170,00

- E BERNARDO DE SOUZA i CIA LTDA

Iton(8>: 2, 11. 15, 17, 26, 31, 34, 37. 38, 39, 45, 47.

Valor: RS R?639.224,50

- JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Itemís): 3 , 7, 20, 30, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43.
Valor: RSl.256.760,00

- COROA COMERCIO E FRACIONAMEHTO DE CEREAIS LTDA

Itemís): 12, 32, 44.
Valor: RS244.355,00

- BEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI

Item(s): 16, 25.

Valor: RS5.0D7,00

- CARLOS G A DANTAS

Itemisl: 18, 28, 48.
Valor: RS1.240.a40,OQ

- DISTRIBUIDORA BRAIMAC LTDA

Itenisl: 46.

Valor: RS35.000,00

- N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRKLI

Itra(a]: 49, 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63.

Valor: R$2B2.490,20

- SU2ITAVIA APARECIDA SASTOS DE MORAIS

Itera(s): 51, 5r. 55, 57, 55, 60, 62.

Valor: RS8S.707,00

CLÁUSULA QUARTA - DO TORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da
Comarca de Santa Rita.

SDtLEHE DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

H L MONTEIRO DA SILVA CCMERCIAL EIRELI

ELTCN CÂ3.CIS -sAC DA 2LVA;C;9640S94:0
ACT.Sat9.^eb:5':'5.'2vri 11:^9 00 -CJ :CI



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS %

n

AXA OE REGISTRO DE PREÇOS 8°: 011/2021

Aos 25 dias do mês de Maio de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, Estado da Paraíba, localizada na Rua Virginio Veloso

Borges, 3/N - Loteamento Jardim Mlritânia, Centro, Santa Rica,PB - CEP 58300-27, nos termos
da Lei Federal n" 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidlarlamente a Lei Federal n®

6.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Federal n° 3.555, de 08 de Agosto de 2000; Decreto Federal n" 7.892, de 23 de janeiro de
2013; Lei Complementar 147/2014; Decreto Federal n 8.538 de 06 de outubro de 2015; Decreto
Municipal n® 038/2017; Decreto n° 9.488 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal n' 10.024
de 20 de setembro de 2019, Complementar n° 22/2019 de 25 de setembro de 2019, e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme
a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n® 004/2021 que objetiva o
registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQOISIÇAO DE GÊHEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E XAO PERECÍVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MJNICIPAL DE
EODCAÇÃO DE SANTA RITA, PB, resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA RITA - CNPJ n° 09.159.666/0001-61.

VENCEDOR: MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

ÕNPJ: ^7^53 . 38y^''Ò0^27
TELEFONE: (Si)99592-7285

ITALAC

E-I^IL: D^ISTRIBUIDORA.MACeOOTLOOK.COM

_  ÊSPECfFicjTçÃO ! MARCA
ACHÓCOLATÃDO EM PÓ DIET;!
lINGREDIENTES: Maltodextrina. Cacau en^
■pó Lecitinado, Vitaminas: niacina, E,
jAcido Pantotênico, C, B2, B6, BI, A,

I  jácido fólico, D, B12 e Minerais:
I  ̂ íFerro, zinco e selênio; aroma

jidêntico ao natural de baunilha;
I  (Edulcotante

ixilitol.: Antiumectante: Dióxido de'
I  3111010.Alérgicos : CONTÉM DERIVADOSj
I  DE SOJA. NAO CONTÊM GLÚTEN. CONTÈK
;  Fenilalanina, SEM GLÚTEN. _ _ _!

ÃDOÇANTÊ CULINÁRIO: adoçaiitei'
;  dietètico em pó, cora xilitol. Prazo

;de validade não inferior a 12 (doze)
. ineses, suas condições devem estar dej ««oitS

[acordo com a Resolução RDC 271/05 DíJ
(ANVISA. O produto deverá ter registro!
tao Ministério da Agricultura e!
j4inistério da Saúde. I
(AVEIA ME FLOCOS FINOS: farinha de
'aveia integral, isenta de suj idades,
parasitas c larvas, admitindo umidade

a ^áxima de 15% por peso, acondicionado
em sacos plástico apropriados!
techados, reembalado em caixa de
papel vedada de 200g.

DULAR

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM: AZEITE
;DE OLIVA TIPO EXTRA VIRGEM COM ACIOEZ
MÁXIMA DE (3,5% (EM ácido oleico)-

g para temperar alimentos, embalados em
garrafas de vidro âmbar, conteúdo de
500 ro l, PRAZO DE VALIDADE de 2 anos ai
PARTIR DA DATA DE ENTREGA pelol
fornecedor. I
FERMENTO EM PÒ: fermento era pô^
químico, embalagem plástica com tampa'
de rosca de 250 gramas, composto de'
lamido de milho, fosfato monocálcico.

GALO

24 Ibicarbonato de sódio e cabornato de
cálcio. Produto deverá atender as
especificações da Resolução CNNPA n°
38 de 1977. Deve ferver ao contato
cora água. Não deve conter glúten.
[Validade de no minirao 6 meses a partir

FERMIPAN

UNID. QUANT.

EMBALAGEM
210g

EMBALAGEM
400g

Embalagem
200g

GARRAFAS
500ML

EMBALAGEM

250g

20

20

25000

P.UHIT.

RS8,00

RS12,00

R$2,48

15

150

R$2a,00

R$9,OO

P.TOTAL

R$160,00

RS240,00

RS62.000,00

R$420,0.0

R$1.350,00



d«

da data de entrega do produto.

TOTMRS64.1'?0,Q0

iVENCEDOR: E BERNARDO DE SOUZA S CIA LTDA

CTPJ:_30_^406.114/0001-05
TÉLEFONÉ: (8"á) Zl-lí-ÚSS
E-HAIL: MRECOHERCIALSERVIÇOSgGKAIL.COH

ESPECIFICAÇÃO
EM Pó":"

ITEM

ACHOCOLATADO EM PÔ: de preparo
MARCA

VIA

LACTBA

,
linstantâneo, aroraatízado'
|arti£icialmente/ contendo açúcar,
cacau, maltodextrina (extrato de
Tialte), estabilízantes,
aromatizantes e emulsificante

lecitina de soja. Enriquecido com 7
vitaminas. Deve conter 30% de cacau.

2 Deve conter o registro no MS, data]
de fabricação con prazo de validade
e  número de lote aparentes,
constando no rótulo declaração ou
certificado do tipo do produto. Na
entrega, somente será aceito o
produto que tenha data de validade
de, no minimo, 12 meses e data de

fabricação nâo superior a 30 dias.

BISCÕÍTÕ DÒCE~ SÃBÕR LEITErsem.!
recheio, contendo basicamente
farinha de trigo, enriquecida de
iferro e ácido fólico, gordura
iVegetal, 0% de gordura trans,
[açúcar, amido de milho. Deve
[apresentar sabor característico

llAgradável. tEmbalagem primária, coiaFORTALEZA,
dupla proteção: [pacotes com peso[
liquido de 400g, idevidamente
identificado conforme determina a

legislação. Data de fabricação! !e
validade. Prazo minimo de validade

de 6i meses e data de fabricação não
superior a 130 d^as^
ÇANELA EM PÓ: embalagem plástica

^jKpote) resistente com registro de
'data de fabricação e prazo de
validade de, no minimo, 12 meses.

COLORÍFICO EM Pó: fino homogêneo
obtido de frutos maduros de urucum,

limpos, dessecados e moidos, com
aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, isento de materiais

estranhos e a sua espécie,
[acondicionado era saco plástico
■atóxico, hermeticamente vedado e
resistente, embalado em caixa de
papelão reforçado.
FLÕcAo dIIÍÍLHO "(CUSCUZ) : Flocos de
milho Pré-cozído, tipo flocâo,
amarelo, com; aspecto, cor, cheiro
e sabor próprios com ausência de
umidade, fermentação, ranço, isentoj
de sujidades, parasitas e larvas.i
Rendimento minimo após o cozimento!
de 2,S vezes a mais do peso antes!
da cocçâo.; Embalagem de 500g,,
.sacos plásticos; atóxicos, tampos:
nâo violados, resistentes que
garantam a integridade do produto:
até' o momento do consumo,!

[

E

VIVA

17 PANELACO

26 BOKILHO
'

UNID. ÍQUANT.

EMBALAGEM
400g 17000

MBALAGEM
400g ! 17000

PACOTES
50g

EMBALAGEM

í  lOOg

embalagem
SOOg

acondicionado
embalagem
externamen te

■identificação

em fardos lacrados. A;
deverá

os

e:

conter:

dados de!
procedência.

iinformação nutricional, n° do:'
lote, data de validade, quantidade!
do; produto. O produto deverá!
apresentar validade minima de 05;

300

21000

40000

P.UNIT. P.TOTAL

RSl.flS

RS2,21

RS3,73

R$0,33

RSO,70

RS32.130,00

RS37.570,00

R$1.119,00

R$6.930,00

RS31.200,00



V

s*-.

a(»

I (cinco) meses a partir da data de
;entrega na unidade reguisltante e|
data de empacotamento de até 30 dias|

partir da data de
unidade requisitante.

entrega na!

macarrAo de arroz tipo ARGOLINHA:.

macarrão de arroz, sera ovos, tipo:
argolinha, o produto deve estar dei
iacordo cora a NTA 02 e 03 (Decreto!
;12.846/781 e Portaria N' 29 de 13 dei
janeiro de 1998, ANVISA.'
!lngredientes: farinha de arroz, sem
ovos, sem colesterol e sem glúten,

31 caracteristicas: cor, odor, sabor e URBANO

textura característica. Embalagem,
primária saco plástico,]
|hermetic8mente selado, ou caixal
jtlpo box atõxica, resistente,
rotulado de acordo Cora a legislação
vigente, pesando 5D0g Na data da
entrega o produto deve dispor de, no)
minimo,6 meses de validade. ,

macarrAo de arroz tipoI "
!PARAFUSO:raacarrào de arroz, sem
ovos, tipo parafuso, o produto deve
estar de acorda cora NTA 02 E 83 (

.DECRETO 12.845/78) e Portaria N° 29

jde 13 de janeiro de 1998, ANVISA,
llngredientesifarinha de arroz, sem
lovoa, sem colesterol e sem GLÚTEN,'

34;caracteristicas: cor , odor, sabor URBANO
e  textura, característica.

Embalagem primária saco plástico,
berraeticamence selado, ou caixa
itipo box, atóxica, resistente,
[rotulado de acordo com a legislação,
(Vigente, pesando SOOg. Na data da
entrega do produto deve dispor de,
no minimo9, S meses de validade.

VilLHÕ PARr~PÍ'P0CÃ7pWMlÜM7~ "râilho
para pipoca tipo 1 preraium, grãos'
selecionados , matéria prima sãs,

37 limpas, isenta de matérias terrosas DONA Dê
parasites, detritos animais ou:
■vegetais Com, no máximo, 15 %del
'umidade. |

jFLOCÒS composto' d'Ê""tRÊS ~CEREAIS :!
(CEREAIS (94% FARINHA DE TRIGO!
lENRIQUECIDA COM FERRO E ÂCIDo!
FÔLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,'
FARINHA DE CEVADA, FARINHA DE^
IaVEIA), AÇÚCAR, SAL, FERRO.

38;(FUHARATO FEBROSO), VITAMINA B2 NESTLE
(RIBOFLAVINA), VITAMINA BI (TIAMINA
HONONITRATO), VITAMINA B6
KCLORIDRATO DE PIRIDOXINA),
ESTABILIZANTE FOSFATO DIPOTÂSSICO,
antiumectante carbonato de cálcio E
ÁNTIOXIDANTES ÁCIDO ASCÔRBICO;
ÓLEO DE SOJA: Alimentício.
Embalagem de 900 mL. Produto
refinado e de acordo Com os padrões

jgjlegals. Deverá conter Vitamina E, e cqvj,
|ser acondicionado embalagens
metálicas de 900 mL. Validade miniraa
|de 4 meses, e fabricação de até 30
dias da entrega.
TRANGO, COXA/SOBRECOXA; Carne de
frango tipo coxa e sobrecoxa
congelada, sera adição de sal e
temperos. Aspecto próprio, não

45;amolecida e nem pegajosa, cor BONASA
própria sem manchas esverdeadas
|cheiro e sabor próprio, com ausência
ide aujidades, parasitos e larvas.-
jbera De 15 a 20 kg cora registro de

EMBALAGEM
SOOg

EMBALAGE^Í
SOOg

20

30

EMBALAGEM
SOOg

SACHÊ
210g

EMBALAGEM
.  900ml

kg

1000

ISOO

11000

RS4,41

R$4,41

RSl,tll

RS6,45

RS4,91

54000 RSS,08

R$88,20

RS132,30

R$1.010,00

RS9.675,00

RS54.010,00

R5274.320.00

•ri
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speçâo animal (S.I.F.) Serviço de
Inspeção Federal, registro da data
de validade temperatura de
jestocagem. A carne deverá ser
■entregue na embalagem original do
fabricante, s qual deverá ser
Jplástica, atóxicâ, transparente
resistente. Nâo serão aceitas
carnes com odor, cor e sabor
impróprios ao produto e/ou aspecto
amolecido, descongelado, pegajoso,
esverdeado e pardacento. A
quantidade de água resultante do
descongelamento nâo poderá
ultrapassar o valor limite de 6% do
peso do produto conforme Portaria n°
210, de de 10 de novembro de 1998
^Ministério da Agricultura Pecuária
e Abastecimento (Mapa). O produto
deverá ser manipulado em condições
de higiene e temperatura rígidas, ent
estabelecimentos destinados a este'
fim devidamente registrado em órgão,
oficial. O produto deverá ser
transportado em veiculosf
refrigerados, utilizados unicamente
para este fira, constituído de:
material liso, resistente'
limpermeàvel e atóxico; coitt
lestrados; e mantidos em condições
ihigiênicas satisfatórias. Os
jfuncionários envolvidos nas
entregas dos produtos devem estar
■uniformizados, Com calçados
fechados, mantendo-os em bom estado,
e  limpos.'OBS: o peso da embalagem!
deve estar impresso na embalagem queí
contém o frango e não somente na<
caixa de papelão que acomoda as:
embalagens do produto.
MOCOTÓ BOVINO: carne bovina ini
natura tipo pé de boi (mocotó), j
■serrado, congelado, embalado a|
vácuo, deve apresentar-se Con^
aspecto próprio, nâo amolecido e nem
pegajoso, cor, cheiro e sabor
próprios, sem manchas esverdeadas,
livres de parasitas, sujidades e
qualquer substancia contaminante
que possa alterá- Io ou encobrir
qualquer alteração de acordo com a
jVigilancia Sanitária e Ministério'
da Agricultura Pecuária e
|Abâstecimento (MAPA), deve conter
na embalagem o S.I.F. , nome e!
composição do produto:
(identificação no corte), lote,
data de fabricação e validade,
número de registro no orgâo oficial,
CGC, endereço de fabricante e
distribuidor, Condições de
armazenamento e quantidade (peso)
Sua apresentação deve ser em pacote'
jCongelado, pacote com no mínimo, 5|
'kg e, no máximo, 10 kg, embalagem
[integra. j

MASTERBOII 24000 R$7.96

TOTAL

R$191.040,00

R$639.224,50

(VENCEDOR: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO
CNPJ: 30.250.913/0001-27

ITELEFONE: (83) 99644-1380
E-MAIL: FHILLYPEBRITO@GMAIL.COM

item; ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.ÜSIT. P.TOTAL
1 AÇÚCAR TRITURADO: Contendo

3 isacarose, peneirado, originário do
[suco da cana, livre de fermentação.

SAFRA
DE OURO

EMBALAGEM
Ikg 29000 R$2,20 R$63.a00,00



^\e de

in..

íisento de matérias terrosas,
parasitas e detritos animais e

(Vegetais, contendo aproximadamente
'99,2'i de glicidios, rotulada de
acordo com a legislação vigente.
Embalagem primária transparente,
dncolor, termos soldado, peso
liquido de Ikg.validader minima de 6
meses e fabricação de até 30 dias de

entrega.

SAFRA

DE OURO

SAFRA

DE OURO

ARROZiarroz grão longo, tipo 1
embalagem cora lkg,cora dados e

^ ;identificação do produto, marca do
ifabricante, prazo de validade de atéi.
ÍOI ano de acordo com as normas em'
vigor da ANVISA.
FARINHA DE ÍWNÕTÕCÃ BRANCA~~FfNA:|
|farinha de madioca torrada, seca,!
.fina, tipo 01, branca e amarela,|
isenta de sujidade, parasites ei
larvas, com aspecto, odor, sabor

2Qprâprios, acondicionado em pacote de
[Ol KG, que deverá conter externamente
|os dados de identificação,
procedência, informações
Inutricionais, número de lote, pesoi
liquido, embalagem secundária!
plástica tesisten^. I
MCARRAÓ TÍVÒ ARGOLÍnha: massa com"
|ovos, vitaminado, composto dei
matèriâ-priraa de primeira qualidade,■

30(Sâs e limpas, isentas de terroso,!
parasitas. Embalado e-m pacotes comi
^SOOg Validade minima de 6 meses, e!
jífbrica^Câo de até 30_d^a_s _da_entrega.[
MACA"RfiAO TIPO PARAFUS"'Ó: massa Com
iovos, composto de matéria-prima de.
primeira qualidade, sãs e limpas,|

33isentas de material terroso, j RENATA
parasitas. Embalado em pacotes comi
500 g.Validade minima de 6 meses, e
|fabricação de até 30 dias da entrega.

ADRIA

EMBALAGEM
Ikg

PACOTE DE
Ikg

60000

8000

EKBALAGEt<
500g

EMBALAGE»
SOOg

^RGARINA: margarina vegetal sem
gorduras trans e sem sal, com óleo
■hidrogenado, 65% de lípldlos.
Oriunda de óleo vegetal comestível,
contendo vitaminas, açúcar dentro
dos padrões legais. Produzido ei
embalado dentro das normas que;
determina a legislação. Creraosa,:
embalada em potes. Na embalagem.

3Soriginal, devidamente identificada,!
com rótulo contendo todas as!
jínforraações do produto de acordo cori
|a legislação vigente.; Apresentação,!
'aspecto, cheiro, sabor e cori
peculiares e deverão estar isentos de!
ranço e de bolores. Prazo de validadej
e peso liquido na embalagem, validade!
minima de 06 meses e data de
jfabricação não superior a 30 dias.
Tjilho para hunguzÁ aíwrêlÕ: "obTído de
grãos de sabor próprio cora ausência
|de umidade, acóxica, resistente,

36jisenta de sujidades, parasitas e
llarvas. Embalagem plástica flexível,
|

RS3,49

R$2,62

4000

4000

PURO EMBALAGEM
SABOR Ikg

atóxi
validade minima de 6 meses.

CO, resistente. contendo

REI DE

OURO

40

SAL IODADO: Refinado iodado,
beneficiado e isento de sais de
cálcio e magnésio, impurezas!
(Orgânicas, areias e fragmentos de
Iconchas. Produzido e embalado
Conformidade Com a legislação
vigente. Embalagem primária: pacotes
Com 1 kg. 0_produto a ser entregue

VENEZA

PACOTE

SOOg

EMBALAGEM
Ikg

3600

14000

3000

RS3,17

R52,35

4b- .
r^|
•L'
f^Á

RS209.400,00

R$20.960,00

RS12.6S0,00

RS9.400,00

RS5,00

RS1,07

RS0,31

RS18.000,00

R$14.980,00

RS930,00



o

MéÊ
fêk.

'não poderá Cer validade mínima de 6

meses a vencer.

SXO

MARCOS

Embalagem
lOOg

■TEMPERO SECO: extraído de sementes dei
cominho de primeira qualidade, puro,
|Com aspecto, cor, cheiro, sabor
'característicos, sem misturas,
isentos de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem de lOOg, em sacos
plásticos transparentes e atôxicos,
limpos nao violados, resistentes que
garantam a integridade do produto em

41:até o momento do Consumo.
■Acondicionados A embalagem deverá;
conter identificação fardos
llacrados. externamente os dados de'
Iprocedância, informação nutricional.
Inúmero do lote, data de validade,
'quantidade do produto, o produto
deverá apresentar validade mínima de
05 (cinco) meses a partir da data de,
entrega_na ^nidade requisitante.

VINAGRE: Produzido da fermentação;
do vinho branco ou tinto. Produto;
translúcido e de cot, sabor e odor,
característico. Embalagem primária:'

42 Frascos plásticos de aproximadamenteSANHAUA
500 mL, devidamente rotulados, de'
acordo cora a legislação vigente.
Validade mínima de 6 meses, e-
f^ricaçâo de ate 30 dias da entrega.

Carne BovinarCatne bovina de
segunda magra (ACEK, PALETA ou |

FRALDINHA), SEM Osso, máximo de 5& j
de gordura, máximo de 3% de

aponeucoses (nervos), sem
cartilagem, sem osso. Resfriada

apresentando odor e aspecto
característicos. Cor variando de

vermelho cereja a vermelho escuro,
acondicionado era sacos de

polietíleno de baixa densidade,
atóxico, lacrado, resistente ao
transporte e armazenamento, sem

sinais de rachadura na superfície,
sem furos e sem acúmulos, contendo

na peso liquido MÁXIMO de 2 )cg
i  (dois quilos) por embalagem. A
' embalagem, deverá Conter rotulagem
especificando o peso, identificação

completa do produto; data de
envasamento, prazo de validade

dentro do limite de 10% do prazo
total, prazo máximo de Consumo;

temperatura de estocagem,
armazenamento e conservação;

' condições de armazenamento, nome e
endereço do abatedouro Constando

j  obrigatoriamente o registro de
inspeção animal no (S.I.F.) Serviço
de Inspeção Federal. A carne deverá

ser entregue na embalagem
original do fabricante, resfriada
0'C a S°C), sem sebo. Não serão
aceitas carnes com odor, cot e

sabor impróprios ao produto e /ou
aspecto amolecido, pegajoso,
esverdeado e pardacento. Cora

lexcesso de gordura, de cartilagem e
de nervo. O produto deverá ser

manipulado era condições de higiene
e temperatura rígidas, em

estabelecimentos destinados a esse
fim devidamente registrado em órgão

'  oficial. O produto deverá ser
I  transportado em veículos
■refrigerados, utilizados unicamente

43
MASTER

!  BOI

FRASCOS
SOOml

Xg

15000

4000

49Q00

R$0,35

R$0,94

R$S.250,00

R$3.760,00

R$18,70 BSS97.600, 00



para este firo, constituído de
material liso, resistente

impermeável e atõxico; com
estrados; e mantidos em condições

higiênicas satisCatórias. Os
funcionários envolvidos nas

entregas dos produtos devem estar
uniformizados, Com calçados

fechados, mantendo-os em bom estado

e limpos. OBS: O peso da embalagem
deve estar impresso na embalagem
primária (embalagem que contém a
carne e não somente na caixa de

papelão que acomoda as embalagens
do produro) e embalagem secundária.
As embalagens devera ser LACRADAS e
devera SOMENTE os CORTES descritos

neste termo de referência. O

produto deverá Conter rótulo com as
informações determinadas pela
legislação sanitária federal.

RSl.256.^60,00TOTAI

IVENCSDOR: CO^^CO^RCIO E

n.391.^28/0001-82

iTÊLEFÕNE: ("83) 98765-0903

FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA

COMERCIAL. FaHOTMAI L. COM

'item' ESPECIFICAÇÃO I MARCA
BISCOITO SALGADO : TIPO CREAM CRACKER, [
«rocante, contendo basicamente farinha:

de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, 0% de gordura
trans, sai. Embalagem primária, com
■dupla proteção, pacotes conm pesoj

j2|li<luido de 400g, devidamente|
jidentificado conforme determina a
llegislaçâo. O produto, assim como a sua
'embalagem, deverá estar em
conformidade .com a legislação vigente'
constando marca, data de fabricação ei
validade mínima de 6 meses e data de|
fabriMçâo não superior a 30 dias. '
MACARRAO tipo ESPÃgUETTI: massa Com
ovos, vitaminado, composto de matéria-
jprima de primeira qualidade, sãs e

32;limpas, isentas de material terroso, PILAR
parasitas. Embalado em pacotes coro
500g. Validade mínima de 6 meses, e
fabricação de até 30 dias da entrega. i
FÍGADO (BOVINO) : fresco, embalagem dei
até 02 Kg, identificada. Procedente de
estabelecimento com Inspeção Sanitária]|oficial (3IF ou SIE) , embalagemj
jContendo informações como data de
ivalidade, temperatura de estocagem. O
transporte deverá ser em caminhão
refrigerado de acordo cora as normas do!
Decreto n' 31455 de 2(3/06/82 e Portaria
CVS 6/99 de 10/03/99 -Vigilância

44;Sanitària. A carne deverá ser enttegueFRIBOI
'na embalagem original do fabricante.]
Não serão aceitas carnes com odor, cor
,e sabor impróprios ao produto e/ ou'
aspecto araolacido, pegajoso,
jesverdeado e pardacento, cora excesso
'de cartilagem e de nervo. 'OBS: O peso:
|da embalagem deve estar impresso na
embalagem que contém a carne e não
isomence na caixa de papelão que acomoda
as embalagens do produto.

UNID.

EMBALAGEM
400g

EMBALAGEM

500g

ÇÜANT.

40000

33000

10500

P.UNIT.

RS2,39

RS1,66

R$8,95

P.TOTAL

RS95.600,00

R$54.760,00

RS93.975,00

TOTALfRS244.355,00

VENCEDOR: HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI
DNPJ: 27.657.870/0001-94
TELEFONE! (llT3265-T02 9 "
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especificacao

NESTLE

CEREAL: PARA ALIMENTAÇÃO INFATIL: em P6,
áestinado a Crianças a partir do sexto
mês de idade, sabor milho, zero sódio no

produto em pó sem gorduras trans,
enriquecido cora 13 vitaminas e minerais,
recomendado para crianças a partir de 6
meses de idade.

FÓRMULA INFANTIL DÊ~' SEGUÍMENTÒ ( 2
SEMESTRE):fórmula infantil de segmento
para lactentes a partir dos 6 meses de
idade,com predominância protéica de
caseina, acrescida de óleos vegetais,
raaltodextrina e enriquecida cora
vitaminas, minerais ferro e outros

2jdligoelementos contendo ômega 3, HgsTLm
6, colina. Alimentação de Ictentes, em'
seqüência ao esquema alimentar iniciado
■nos primeiros € meses de vida. Latas de'
no máximo 1 kg contendo a origem do
produto e data de vencimento superior do
'produto e data de vencimento superior a
,1S meses, sem amassamentos, vazamentos e
jferrugens.

MARCA ÜNID.

SACHÊ
230 g

LATA

com

800 g

QUANT,

300

150

P.UNIT.

R$2,69

P.TOTAL

R$807,00

RS28,00 :RS4.200,0Q:

TOTAL R$5.007,00

iVEKCEDOR: CARLOS G A DANTAS
[cNPJ: 30.958.20^/0001-09 ^ ^ _ _
ITELEFOHE: (88) 2l"-l3-5652""/ 99949-6010 " "
Í-MÃÍL: COMERCIALPRÒGRESSO2O190GMAIL.COH "
IITEW ESPECIFICAÇÃO ^CA

SABÔR NATURAL: mingau; Íç-mbít ir-rJ"
com vitaminas eMAISENA^ ^0000

UMID. IQUANT.
CREMOGEMA

18 enriquecido
minerais, sabor tradicional.
íLEITE: leite integral em pó, tipo A!
linstantâneo. Embalagem resistente,
com solda reforçada e integra que
contenha da t a de fabricação e de
validade. Produto cora, no minirao,

28 data de fabricação não superior a 30BETANIA
dias e data e. validade mínima igual;
a 6 meses. A embalagem deverá conter'
as informações do produto e do;
fabricante , conforme legislação
vigente. _ ___
OVO (galinha, branco ou vermelho,
tipo extra) : Manipulado em
condições higiênicas e provenientes
de animais sadios. Isentos de
sujidades, trincos e qusbraduras na
casca. De produção recente e
embalados era cartelas de 30
unidades, protegidos com filme de I
Pvc, devidamente destacado o nome
do produtor, de acordo com ^
legislação vigente, data da

^gembalagem e validade, tipo grande,
assim como as condições de
armazenamento. Podendo ser
acondicionados em caixas de
papelão Com tampa, ser
acondicionados em Caracceristicas
microbiológicas devem estar de
acordo com a LEGISLAÇÃO VIGENTE. O
produto deve ser embalado
informando obrigatoriamente com
■S.I.F. (Serviço Inspeção Federal) .
;Prazo de validade de 15 dias após
^fabricação.

S

SAO
JOSE

lMBALASEK
200g 222000

Bandeja
com 30

unidades.
16000

P.UNIT.

R$2,69

R$4,SÓ

R$8,39

P.TOTAL

RS1C7,600,00

R$999.000,00

RS134.240,00

TOTAljR$1.240.840,00

VENCEDOR: DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA
CNPJ: 17.020.542/0001-29

TELEFONE: (83)3238-5407
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£-MAIL: RODSOmpgiG.COM.BR

iteíí ESPECIFICAÇÃO MARCA

[FRANGO, PEITO: Carne de frango, tipo
•peito congelado sem adição de sal e
jtemperos. Aspecto próprio, não
amolecida e nem pegajosa, cor própria
sem manchas esverdeada, cheiro e sabor

próprio, Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, embalagem de 15 a 20
kg com registro de inspeção animal no
SIF, registro de data de validade,
temperatura de estocagem. Não serão

aceito carne com odor, cor e sabor
impróprios ao produto e/ou aspecto
amolecido, descongelado, pegajoso,
esverdaado e pardacento. A quantidade de
jágua resultante do deacongelaraento não
poderá ultrapassar o valor limite de 6%

do peso do produto conforme Portaria n°
j210, de 10 de novembro de 1998
Ministério da Agricultura Pecuária e

46Abastecimento (Mapa) . o produto deveráiFRIATO
ser manipulado em condições de higienej
e  temperatura rigidas, em

estabelecimentos destinados a este ftnv

devidamente registrado em órgão,
oficial. o produto deverá ser|
transportado em veículos refrigerados,
[Utilizados unicamente para este fim,
constituido de material liso,
.resistente impermeável e atóxico; Cora
jestrados e mantidos em condições
higiênicas satisfatórias . Os
Ifuncionários envolvidos nas entregas
'dos produtos devera estar uniformizados,
!Com calçados fechados, mantendo-os em
bom estado e limpos.*OBS: O peso da;
iembalagera deve estar impresso nai
embalagem que contém o produto e não!
.somente na caixa de papelão que acomodai
!as embalagens do produto. |

ÜNID.

kg

QUANT.

12000

P.UNIT.

RS8,00

P. TOTAL

RS96.000,00

totai;r$96.ooo,oo

^'ENCEDOB: N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 22^566.069/0001-10
ÍTELEFÕNEj_J 81 )_99l'o'9-9Í38'"
E-MAIlT NLMÓNTEÍRQC0MÉRC1AL6GMAIL.C0M
ITEM ESPECIFICAÇÃO I MARCA

ALHO BRANCO: Peso médio: 40 g. GraúdO|
Nacional ou importado. Classificação
sem defeito, suficientemente

Idesenvolvidos, com aspecto e sabor
caracteristicos, uniformidade no;

tamanho e na cor. Não seráo permitidas
.rachaduras, perfurações, Cortes e'
dentes chochos ou brotados.|

49iCaracteristicas gerais; deverá estar;
[livre de enfermidades, insetos oul
parasitas, umidade, terra e de residuosi
jde fertilizantes. Quanto às]
caracteristicas microbíológicas, deverá]
|obedecer à LEGISLAÇÃO CABÍVEL
[(Ministério da Agricultura Pecuária^
.Obedecer á CABÍVEL e Abastecimento -
MAPA).

UNID.

IN

[NATURA

BANANA DA TERRA OU BANANA DE COZINHAR:

Banana da Terra, in natura,

apresentando grau de maturação que
SOpermita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação era condições
adequadas para o consumo, Com ausência

_ ;c^ sujidades, parasitas e larvas.
IBERINJELA: Lisa Com polpa intacta e

52jlimpa, Compacta, firme, Com coloração e
Jta^nho uniformes típicos da variedade.

IH

NATURA

IN

NATURA

KG

Kg

kg

QUANT.

1400

2000

300

P.UNIT.

RS15,00

RS2,95

R$2,96

P.TOTAL

R$21.000,00

R$S.900,00

R$88e,00

l



U

Sem brotos/ sem rachaduras ou cortes na;
.casca não apresentando manchas,

machucaduras bolores ou outros defeitos

!que possam alterar sua aparência e
jqualldãde. Livre de umidade externa
janormal de resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, com
|acondicionamento em caixas devidamente
higienizadas.

CEBOLA BRANCA (NACIONAL) : Classif icaçâc^
média, sem defeito, suficientementej
desenvolvida. Coro aspecto e sabor;
típicos da variedade e uniformidade no)
tamanho e na cor. Não serão permitidosi
perfurações e cortes. Caracteclsticasl

54^
.gerars:

I

IN

deverá estar livre de IN

enfermidades, de umidade externa-NATURA

anormal, de resíduos de fertilizantes.

Quanto características microbiolôgicas,
deverá obedecer à LEGISLAÇÃO VIGENTE.j
^Quanto ás características
microscópicas, não apresentar e
'sujidades deverá parasitas.
LARANJA: Laranja Mimo do Céu, de
primeira qualidade. Coro grau de
maturação tal que lhes permita suportar
Itransporte, manipulação e Conservação
adequada para consumo mediato e!
imediato, tamanho médio, apresentando
cor, com polpa firme e intacta, tamanho:
e coloração uniforme. Não apresentando:
manchas, machucaduras, bolores,,
sujidade, ferrugem, mancha Oxidada ou

gg.outros defeitos que possam alterar sua,
aparência e qualidade. Livre de umidadelNATORA;
externa anormal e de resíduos de^ i

^fertilizantes. De colheita recente, con^ •
acondicionaraento em caixas plásticas
devidamente higienizadas ou sacos |
plásticos transparentes próprios para j
alimentos. Coro ausência de sujidades, i
parasitos e larvas, de acordo com a; I
Resolução 12/78 da CNNPA. O produto que;
não apresentar boas condições para uso'
será recusado_no ato da entrega. . j
MAÇÃ (nacional, gala , fuji, extra) \
Produto procedente de planta sadia,;
destinado ao Consumo in natura",,

devendo se apresentar fresca e ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma.
Cor e sabor próprios da variedade,
'apresentar grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o
transporte e a Conservação em condições

adequadas para o Consumo mediato e
SSlmediato. Não estarem danificadas por

quaisquer lesões de origem fisica,
mecânica ou por insetos e doenças que
afetem suas características. Não conter

substância terrosa , sujidades,
produtos químicos ou corpos estranhos
aderentes superfície da casca, estarem!
iisentos de umidade externa anormal,!
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio,

e  uniforme, categoria 2. PADRÕES
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ^
PÊRA: produto de primeira qualidade,!
tamanho e coloração uniformes, devendo;
!ser bem desenvolvida e madura, Com polpa

61.firme e intacta, sem danos físicos e

'mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, Com a casca uniforme, semi
matutada.

IN

NATURA

IN

NATURA

kg 13000

kg 16000

kg 32000

ITOMATE: Fresco, tipo comum com grau de
63maturação tal que lhes permita suportar

Itransporte _graijdOj com polpa _f_irroe_ 6

IN

NATURA

kg

kg

20

27000

R$2,64 R$34.320.00

R$2,18

RS4,12

RS34.880,00

RS131.e40,00

R$10,11

RS1,98

R$202,20

RS53.460,00



[intacta, coloração Com e tamanho
juniformes típicos da variedade. Kâo
apresentando manchas, machucaduras,
^olores, sujidades, parasitas, larvas,
■ferrugem ou outros defeitos que possanv
alterar sua aparência e qualidade, |
livre de umidade externa anormal e dei
-alterar sua e resíduos de|
ifertilizantes. Produto de colheitai
irecente com acondicionamento em caixas
plásticas devidamente higienizadas _!

11

TOTAI R$2e2.490,20

V

f^i
:tJi

53'

VENCEDOR: SDZITAVZA APARECIDA SAt^S DE MORAIS
CNPJ: _39.862.043/0001-íi_ ^ _ _ _I
TELEFONE; (81)99732-7186 "
E-HAIL: ARTLIMPCmERCIALgHÒTHAILicCM
ITD£ ESPECIFICADO MMÍCA""oNID. QOANT.

BATATA INLGESA, LISA, EXTRA; Tamanho
uniforme. Tubêrculo de qualidade e sem
defeitos suficientemente desenvolvidos,
Com aspecto, azoma e sabor tipicos da
variedade, beneficiada e classificada
Com uniformidade no tamanho e coz, ser
de colheita recente. Isentas de
rachaduras, perfurações, cortes ou

51 lesões mec&nicas ou provocsdas por
pragas ou doenças. Deve estar livre de

,  sujidades, terra e residuos de
fertilizantes aderentes á casca, não
podendo apresentar odores e sabores
estranhos. Sua polpa deverá estar
intacta a na cor característica. Quanto
às csracteristicas microbiolõgicas,,
deve obedecer à LEGISLADO VIGENTE.
BETERRABA; Lisa Com polpa intacta e
linpa, Conçacta, firme, com coloração e
tamanho uniformes tipicos da variedade.
Sem brotos, sem rachaduras ou cortes na
casca não apresentando manchas,

^machucaduras bolores ou outros defeitos IN
que possam alterar Sua aparência eNATDRA;
qualidade. Livre de externa
anormal de e de resíduos dei
fertilizantes, De colheita recente, coià
acondicionamento em caixas devidamentej
higienizadas. I
CHUCHU, EXTRA: Legumes de elevada
qualidade, suficientemente
desenvolvidos. Deve apresentar aroma,
sabor, eoloraçio e tamanho uniformes e
tipicos da variedade. Hão são pecsiitidos
nos legumes defeitos que alterem a sua
conformação e aparência, Os legumes
próprios para o Consumo devem ser
procedentes de -vegetais genuínos,
estarem livres de enfermidades , não

55 danificados por quaisquer lesão de
origem mecânica ou por insetos, não
estarem sujos de terra, não Contarem
corpos estranhos aderentes, isentos de
umidade externa anormal, odor e saber
estranhos. CARACTERÍSTICAS
HICROBIOLÓGICAS: Os legumes deverão
obedecer soe padrões estabelecidos
CONFORME LEGISLADO VIGENTE.
CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS; Ausénciaj
da sujidades, psrasitos e larvas.
LIM&O TAHITI; Tipo comum Com grau de.
maturação tal que lhes permita suportar'
transporte, manipulação e conservação

57 adequada para Consumo mediato e
imediato, tamanho médio, apresentando
cor, com polpa firme e intacta, tamanho
e colocação unifocise. Hão apresentando

1000

11000
HATURA

IN

'NATURA

P.OHIT. F.TOTAL

R$2,80 R$22.400,00

R$3,15 R$3.150,00

R$1,80 R$19.800,00

R$3,00 R$900,00
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J-1^ ii
'manchas, machucaduras, bolores,,
sujidade, ferrugem ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livra de umidade externa

anormal e de resíduos de fertilizantes.

Produto de colheita recente, Com'
acondicionanento em caixas plásticas
devidamente hiçienizadas.
KSLÃO: produto de primeira qualidade,
fresco, frutos com maturação adequada ao
consumo, Com aspecto, cor e cheiro e
sabor próprios, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvido,

g^isenta de enfermidades, parasitas e IN ' .
larvas, material terroso e sujidades, NATtJRAj ^
sem danos fisicos e mecânicos oriundos

do manuseio e transporte, de colheita de
e  recente, livre de resíduos de

fertilizantes, devendo ser transportado
em caixas de plástico higienizadas.

PEPINO; Pirma, intacto, com coloração e
tamanho uniformes tipicos da variedade.
Isento de enfermidades fisicas

mecânicas oriundas do transporte. NSo
deve estar apresentando manchas,
machucaduras, bolores, sujidades.
isento de lesóes fisicas e mecânicas,
perfurações, cortes, ou outros defeitos

que possam alterar sua aparência e
^ qualidade, Livre de umidade externa IN
anormal e de resíduos de fertilizantes NArORá

Produto de colheita recente com

acondicionanento em caixas plásticas j
devidamente higienizadas. PEPINO, de
primeira, apresentando grau de
maturação tal que permita suportar a
manipulação, transporte e a Conservação
em condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades e larvas, de
acordo com a resolução 12/78 da CNNFA.

REPOLHO VERDE: Fresco firme com

coloração e tamanho uniformes tipicos da
variedade. Isento de enfermidades

fisicas e mecânicas oriundas do i

transporte. Não deve apresentar |
manchas, machucaduras, bolores, ,
sujidades, firme e intacto, sem lesões IN .
fisicas e mecânica perfurações cortes, HATURAI
ou outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade. Livre de
umidade externa anormal e de alterar sua

residuos de fertilizantes. De colheita

recente com aeondicionamento em caixas

devidamente higienizadas.

60 ^<3

4000 R$2,00 R$8.000,00i

300 R$2,99 R$e97,00

10800 R$3,20 R$34.560,00:

TÓTAI.R$89.7Ò'7,00,

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da
data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Santa Rita firmar
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados,
facultando-se a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem gue caiba direito a
recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÁO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico
n® 004/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de
Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, que também é
o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela



imã•m

sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposiçóes do Pregão
Eletrônico n" 004/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência
do órgão gerenciador e observando o Art. 22, parágrafo 3° e parágrafo 4*, inciso II do
Decreto n" 9.48S de 31 de agosto de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integrara esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n" 004/2021 e seus anexos, e a seguinte
proposta vencedora do referido certame:

- MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Itemfs): 1, 4, 8, 9, 24.
Valor: RS64.170,00

- E BERNARDO DE SOUZA i CIA LTDA

Item(s): 2, 11, 15, 17, 26, 31, 34, 37, 38, 39, 45, 47.
Valor: RS RS639.224,50

- JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Item(a): 3 , 7, 20, 30, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43.
Valor: RSl.256.760,00

- COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA

Item(s): 12, 32, 44.

Valor: RS244.355,00

- HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI

Itero(s): 16, 25.

Valor: RS5.007,00

- CARLOS G A DANTAS

Item(s) : 18, 28, 48.

Valor: RSl.240.840,00

- DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA

Item(s) : 46.

Valor; RS96.000,CO

- N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI

Item(s): 49, 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63.
Valor: RS282.490,20

- SUZITAVZA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Itam(8): 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62.
Valor: R$e9.707,00

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da
Comarca de Santa Rica.

EDILENZ DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUZITAVIA APARECIDA Assinado deforma digital por

«iAMTnc; np suzitavia aparecida santos deOMINIUOUC MORAIS:39862CM3000111

MORAIS:39862043000111 Dados; 2021.05.26 lli21áS-03'00'

SOZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS



\e d#

•-4>

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N" 011/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNE.ROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - MAC COMERCIO
DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.653.386/0001-27 - Valor RS: 64.170,00. - E BERNARDO DE

SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 30.406.114/0001-05 - Valor RS: 639.224,50. - JOSE FHILLYPE

DOS SANTOS BRITO - CNPJ: 30.250.913/0001-27 - Valor RS: 1.256.760,00. - COROA COMERCIO

E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 21.391.428/0001-82 - Valor RS: 244.355,00. -

HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 27.657.870/0001-94 - Valor RS: 5.007,00. -

CARLOS G A DANTAS - CNPJ: 30.958.204/0001-09 - Valor RS: 1.240.840,00. - DISTRIBUIDORA

BRAZMAC LTDA - CNPJ: 17.020.542/0001-29 - Valor RS: 96.000,00. - N L MONTEIRO DA SILVA
COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 22.566.069/0001-10 - Valor R$: 282.490,20. - SUZITAVIA

APARECIDA SANTOS DE MORAIS - CNPJ: 39.862.043/0001-11 - Valor R$: 89.707,00. Publique-
se e cumpra-se. Santa Rita - PB, 25 de maio de 2021. EDILENE DA SILVA SANTOS. SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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Secretaria de Administração e Gestãti
"  -Gomiasão Permanente de Licitação i,

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N" 00016/2021

Toma público que faiá realizar através da Pregoeira Oficial
e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virginio Veloso Borges
S/N - Loteamento Jardim Mirilânia - Santa Rita - PB, às

08:00 horas do dia 14 de Junho 2021, licitação modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para; AQUISIÇÃO
DE MILHO IN NATURA, VISANDO ATENDER AS
DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB,
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal n" 10.520/02 e subsidiariamente a Lei
Federal n" 8.666/93; Lei Complementar n" 123/06; Decreto
Federal n" 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posterioies das referidas normas. Informações: no
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (83) 99812-1767. E-mail:
pmsrlicitapublica(g gmail. com. Edital:
hnDs://liciiacoes.santarita.pb.gov.br caleao ria /e ditais;
www.tcc.pb.gov. br.

Santa Rita - PB, 28 de Maio de 2021

MARIA NEUMA DIAS - Pregoeira Oficial

COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO N° 005/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDOS E ASFÁLTICA EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da
Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, comunica que foi
protocolado pela Construtora Guigel Soares Ltda, CNPJ
05.052,764/0001-44, impugnação do instrumento
convocatório da licitação em epígrafe. Comunica também o
adiamento do referido certame para o dia 17 de junho de
2021, às 09:30, na sede da CPL, sediada na Rua Virginio
Veloso Botges-, S/N • Loteamento Jardim Miritània-Santa
Rita-PB. Informações:nohotáriodas08:00as!2:00horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83)
998)2-1795. E-mail: pmsrlicitapublica@ginail.com. Edital:
httr)s://licitaccx:s.santarita.ph.gnv.hr/par(^gfi ria/e ditais;
www.lce.nb.gov.br.

Santa Rita - PB, 28 de maio de 2021.

MARIA NEUMA DIAS

Presidente - CPL/PMSR

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N®
011/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N"

019/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N" 004/2021. i.O -
DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, VISANDO
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB.
2.0 - DO RESULTADO. - MAC COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.653.386/0001-27 -

Valor RS: 64.170,00. - E BERNARDO DE SOUZA & CIA

LTDA - CNPJ: 30.406.114/0001-05 • Valor RS:

639.224,50. - JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO -

CNPJ: 30.250.913/0001-27 - Valor RS: 1.256.760,00. -
COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE

CEREAIS LTDA ■ CNPJ: 21.391.428/0001 -82 - Valor RS:

244.355,00. • HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR
EIRELI • CNPJ: 27.657.870/0001-94 - Valor RS: 5.007,00.
- CARLOS G A DANTAS - CNPJ: 30.958.204/0001-09 -

Valor RS: 1.240.840,00. - DISTRIBUIDORA BRAZMAC
LTDA - CNPJ: 17.020.542/0001-29 - Valor RS: 96.000,00.
- N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI -

CNPJ: 22.566.069/0001-10 - Valor RS: 282.490,20. -

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS -

CNPJ: 39,862.043/0001-11 • Valor R$: 89.707,00.
Publique-se e cumpra-se. Santa Rita - PB, 25 de maio de
2021. EDILENE DA SILVA SANTOS, SECRETÁMA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n" 137/202!

Processo Administrativo n" 204/2020

Pregão Presencial SRP n" 00035/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB
Contratada: ALCENIRA BORGES DA SILVA

CNPJ: 22.638.615/0001-80

Fundamentação Legal: Lei Federal n® 10.520/2002 e Lei
Federal n® 8.666/1993 c suas alterações posteriores
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LANCHE

TIPO COFFEE BRAEK, VISANDO ATENDER AS

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB.
Valor RS 65,869,60
Vigcncia; 12 (doze) meses, considerada da data de sua
assinatura

Data da Assinatura: 21/05/2021

EMERSON FERNANDES A. PANTA

PREFEITO CONSTITUCIONAL

EXTRATO DE CONTRATO



■M Dfário Oficial João Pessoa - Sábado, 29 de Mafo de 2021 41

de kii eKorir.cujos itens restaram fracassados nos processo PP 31^1021 HOMOLOGO ocorrespondenie
proeediinemoliciutórioemfai,'OfdeJAN!LENERODRiaUESOONCALVEZ-VALOR-RSI77.267iO
(ccnloesclcniacselcmil, duzentos e sessenta e sete reais e cinqüentacoUivos) e convoco pOTassinaliira
de contato no prazo máiimo de 3 (três) dias.

Sousa - PB,27dc maio ik 202L
FÁBIO TVRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prerdls

PREFEITURA MUNICIPALDE SOUSA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 0S9/2O2I

Nos termos do relatório linal apresentado pelo Prcgoelro c observado o parecer da Assessoriajuridica.
referenre ao Pregio Eletrônico n* 059/2021, objeto: AÍJUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE DETEC
ÇÃO DO ANTiOENO DO SARS-C0V2 EM AMOSTRAS DE SWAB DE NASOFARINGE, PARA
FINS DE ENFRENTAMEVTO DA EMERCfiNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CCRONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVlD-19,
COM O OBJETIVO DEATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICtPIO DE SOUSA, FRENTE A
DEMANDADECASOSSUSPEITOSEMAIOR IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS CASOS, conforme
condifões. quantidades c calgénciu estabelecidas neste Edital e seus anexos, HOMOLOGO o corrcs-
porx^^ procedimento lícilalórío em favor de: VITAI.AOF. EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS
LT ME, CNP3 n» l9.142.595/0(XH-92. valor total: R$ 37.293,75 (Trinta c Sele Mil, Duzentos e
Noventa cTrísRcaisc Setenta e Cinco Centavos), itens: 01; e CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA,
CNPJn® 02.248,312/0001-44. valor total; R$ 67,500,00(Scssentn e Sele Mil c Quinhentos Reais), itens;
02. CONVtXlO os vencedores para assinatura dos respectivos contratos era aió 03 (trSs) dias úteis,
que poderá ser por meio clctrónieo ou via correios. A nlo assinatura decairá do direito c sujeiurá is
penalidades legais.

Sousa. 28 de maio de 2021.
FÁBIO TVRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefello

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTALDE SOUSA-DAESA

HOMOLOGAÇÃO ITENS l2D,UTJ6i c 364 E AVISO CONN OCAÇÃO SECUNDO COLOCADO
PREGÃO ELETRÔNICO N* 001/2021

ODEPARTAMENTODE ÁGUA, ESGOTOESANEAMENTOAMBIENTALDESOUSA.anvés
de sua Prcgoeira, toma público aos interessados, e cm especial aos participantes do Prcg&o 001/2021,
lendoem vista que a empresa vencedora dos lieiu 120,147,361 c364.requereu a desistência dos itens, por
aumenta exacerbado dos prefos. o qual foi acatado. Portanto na homologacóo onde lê<sc CENTRAL DO
CONSTRUTOR- CO.MÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME,
CNPJn' 20.721,56|.'00fll-97, valor RS 2.3l4.977.80.pi5saalcr valor RS 1.913-146,40. Amparado na
Legislação, fica convocada as Empresas: GRUDAE FIXA COMÉRCIO DE FERRAGENSEIREU,
CNPi n' 3l.795.D06r'OOOI-36. classificada cm segundo lugar para os licns 120 e 147, com isso o valor
total de sua homologação passa a ses RS 353,920,00; HIDROPLA.ST INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA^rN'PJn°69,939.239'OOOI-2g cliasilicada cm segundo lugarpara os Itens 361 c 364, com isso o
val^^l de sua homologação passa a ser RS 1.166,625.00. CONVOCO i vencedora para assinanui
doi^., .crivo contrato em aiê 03 (iiên)dias rjteís, que poderá ser por meio elecránieo ou via corretos. A
não assinatura tiecalrá do direito e sujeitará ãs penaliriades legais.

Sousa. 2S de maio dc 2021.
FÁBIO TVRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBUCAÇÃO
Pregãv Presencial N* 0S3/202Í

A pregoeira, toma público pata conhecimento dos interessados, que o processo de n° 53/2021 oeoiiido
em 26 de maio de 2021 restara DESERTO.Iendo em vista que não apareceram empresas interessadas
cm participar no fef»do certame,Desta feita-procede a REPUBLICAÇÃO da raesma.para a realização
de nova sessão que fará realizar no dia II demainric 2<l21,ás llliOtihnrjs, na sala da CPL na PREFEI
TURA MUNICIPAL DE SOUSA, siiuaiia á Rua Coronel Josrí Gomes de Sá, N® 27, Centro, Sousa-PB,
procedimento ricíiatòrio na mixlalirlade Pregão Presencial, Objeut da presente licitação consiste em:
Contratação de pessoa llsica ou jurídica pare prestação dc serviços de marccroiiae ferragens suprindo aa
necessidades do município dc Sousa/PB, Interessados poricráobaivar o edital no portal ria riansparéncia
cmlirra://www.sousapll povhf/.oilfaeervliarníirnilannhnrino/ten.pndiemi-iInOBmt. 12:00horaS.
cm todos os dias úteis no endereço supracilarlocuin tiura de K5 Iti (dez) reais pela reprodução impressa
deste cdiuti, através dc boleto emitido no selorde Inhittos. O volor cobrado ê unicameTiie empiegflrioá
reprodução Jo mesmo.

Sousa, 28 dc maio de 2021.
Alyne Sinlns de Paula

Prcgoeira Ollelal

Prefeitura Municipal
de Santa Rita >

UCITAÇOES
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTA RITA

COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO V 005/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFÃLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MU
NICÍPIO DE SANTA RITA/PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rlle, PB, através da Pregoeira OBcial c Equipe de Apoio, comunica
que foi protocolado pela Construtora Gurgcl Soares Lida. CNPJ 05.052.764/0001-44, Impugnação
do instrumento convocatório da licitação cm epígrafe. Comunica também o adiamcnio do referido
certame para o dia 17 de junho de 2021, ás 09:30. na sede da CPL. sediada aa Rua Virginio Vcloso
Borges 5,79 - Loleamento Jardim Miritinia - Santa Rita - PB. Informações; no horário das
08:1)0 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83)99812-1795. E-mail:
pmsrlicitapublica@gmail.com. Editai: htinx.//liciiacocs.sanlarita.nb.gov.br/cBlcBO ria/c diials:

Santa Rita - PB, 28 de maio de 2021,
MARIA NEUMA DIAS

Presidenit-CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N'Qll/2flIL PROCESSO ADMINISTRATIVO
hCOlP/lOlI, PREGÃO ELETRÔNICO N* 004/2021,1.0-DOOBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS
PARAAQLnSTÇÃODEGÈNEROS ALIMENTÍCIOS PEREClVEIS HNÃO PERECÍVEIS, VISANDO
ATENDERASNECESSIDADÊS DASECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃO DESANTA RITA/
PB,2,0-DO RESULTADO,-MAC COMERCIO DEALIMENTOS EIRELI-CNPJ; 32,fi53,3B6A)OOI-
27-Valor R$; 64,170,00. - E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 30.406,114/0001-05
- Valor RS: 639.224.50. - JOSE FHILLVPE DOS SANTOS BRITO - CNPJ; 30,250.913/0001-27 - Va
lor RS; 1.256.760,00.-COROACOMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA • CNPJ;
2l.39l,428/000!-82-ValorRS:244.355,00.-HEALTHNUTRICAOHOSPI7ALAREIRELI-CNPJ:
27.657.870/0001-94-ValorRS: 5.007.00.-CARLOSGADANTAS-CNPJ: 30.958.204/0001-09-Valor
RS; 1-240.840,00. - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - CNPJ; 17,020.542/0001-29 - Valor RS;
96.000,00. -N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 22.366,069/0001-10 - lAIor
RS: 281490JO.-SUZrrAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS • CNPJ: 39.862.043/0001-11 -
Vblor RS: 89.707.00. Publique-se e cumpra-se,

S&nu Riu • Pt). 25 de nuJo de 2021.
EDlLE^E DA SILVA SANTOS.

SECRETÁRIA MUNIOPALDE EDUCAÇÃa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL hC 00016/2021

Toma público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Virginio Vcloso Boiges -, SN - Loteamento Jardim Mirílãnia - Santa Rita - PB, is 08:00 horas do
dia 14 de Junho 2021, licllaçáo modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUI
SIÇÃO DE MILHO KMTVJH, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOMUNIClPIO DE SANTA RITA. PB. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal n* IO.S20/02 e subsidiaríameme a Lei Federal n'8.666/93;
Lei Complementam* 123/06; Decreto Federal n' 3.SSS/00: e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83)99812-1767. E-mail: pmsrllciuipublica@ gmail.
com. Edital: /e ditais; www.tce.pb.gov, br.

Santa Rilt- PB, 28 de Maio ile 2021
MAJUA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

Prefeitura Municipal I
de Sumé I

LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DF. LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 00948/1021

Toma público que fará icoltrar através do Prcgoeiro Oficiai c Equipe de Apoio, sediada no Avenida Pri
meiro de Abril, 379-Centro-Sumé-PB, is 10,00 horas dodia II de Junho de 2()2I, licitação modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
(COMPUTADOR), Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n* 10.520/02
esubsidiariamenle a Lei Federal n°8.666'93; Lei Complementam* 123/06: Decreto Municipal n°748/06:
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