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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 

PROCESSO Nº 026/2021 

VALIDADE: 12 (Doze) Meses A Partir da Data da Assinatura da 

ATA 

 

FORNECEDOR: C. A. Ramos Comercio 

CNPJ: 14.530.589/0001-70 

Endereço: Av. Raimundo Barros, 01, Vila João Alberto, Montes Altos 

– MA – CEP 65.936-000 

Responsável: Creuza Aguiar Ramos 

RG nº. 15595152000-9 SSP/MA  e CPF nº. 363.491.603-63 

Cel.: (99) 9 8419-6194 

Item 

 

Descrição dos Produtos 

 

Unid. 
Qua

nt. 

Valor em R$ 

Unitári

o 
Total 

1 

 

Refeição preparada (almoço/jantar) com o 

mínimo de 600 gramas, composta de prato 

básico, prato principal, mínimo de 2 tipos 

de guarnição, acompanhamento e bebida. 

ESPECIFICAÇÃO: Prato básico: arroz tipo 

1 e feijão (variados); Prato principal: carnes 

verme vermelhas e brancas (bovina, suína, 

aves e peixe) ou tortas (carnes ou 

mariscos); Guarnição: purê (batata ou 

macaxeira), massas, saladas de legumes ou 

verduras cozidas ou cruas, salada verde, 

suflê, macaxeira cozida ou frita, ovo frito 

ou cozido; Acompanhamento: farofa, 

vinagrete; Bebida: suco de frutas variadas 

ou refrigerante, mínimo de 200 ml. AMPLA 

PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 

4.1.1 DO EDITAL. 

 

UNID. 2.063 30,00 61.890,00 

2 

 

Refeição preparada (almoço/jantar) com o 

mínimo de 600 gramas, composta de prato 

básico, prato principal, mínimo de 2 tipos de 

guarnição, acompanhamento e bebida. 

ESPECIFICAÇÃO: Prato básico: arroz tipo 

1 e feijão (variados); Prato principal: carnes 

verme vermelhas e brancas (bovina, suína, 

aves e peixe) ou tortas (carnes ou mariscos); 

Guarnição: purê (batata ou macaxeira), 

massas, saladas de legumes ou verduras 

cozidas ou cruas, salada verde, suflê, 

macaxeira cozida ou frita, ovo frito ou 

cozido; Acompanhamento: farofa, vinagrete; 

Bebida: suco de frutas variadas ou 

refrigerante, mínimo de 200 ml. 

 

UNID. 687 30,00 20.610,00 

3 

 

Refeição preparada do tipo marmitex: 

embalada e lacrada em marmitex de alumínio 

ou isopor nº 09 acompanhada: arroz branco 

tipo 1 cozido; feijão tipo 1 preto ou carioca 

cozido; carnes vermelhas e brancas (bovina, 

suína, aves e peixe); massas variadas; 

legumes ou crus; verduras e o que houver 

disponível no cardápio diário da empresa. 

 

UNID. 4.000 11,89 47.560,00 

Valor Total R$ 130.060,00 

Montes Altos/MA, 15 de Junho de 2021. PELO ÓRGÃO  

GERENCIADOR: Fábio Gomes de Sousa RG nº. 24663502003-5 

SSP/MA CPF nº. 013.234.173-54 Secretário Municipal de 

Administração, Planejamento e Finança Portaria nº: 004/2021 – 

GAB 

PELO FORNECEDOR REGISTRADO: C. A. RAMOS 

COMERCIO CNPJ nº: 14.530.689/0001-70 Creusa Aguiar Ramos 

(Representante Legal da Empresa) RG 15595152000-9 SSP/MA e 

CPF nº 363.491.603-63 

 

 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

002/2021 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 
PROCESSO Nº 019/2021 

VALIDADE: 12 (Doze) Meses A Partir da Data da Assinatura 

da ATA 
 

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA J D C LTDA 

CNPJ: 17.341.646/0001-35 
Endereço: Av. Industrial nº. 03, Bairro Santa Rita, Imperatriz/MA – 

CEP 65.919-230 

Responsável: Luciano Rodrigues Seidel 

RG: 4242667 PC/PA – CPF: 001.125.663-08 
Cel.: (99) 9 8453-4786  e-mail: distribuidorajdc@hotmail.com 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID. QUANT. MARCA 

VALOR EM R$ 

UNITÁ

RIO 

 

TOTAL 

1 

 

Abóbora in natura de ótima qualidade: 

sã, compacta, firme e com coloração 

uniforme. Cor, odor, e sabores típicos da 

espécie. Poupa intacta e limpa, colhidas 

ao atingir o grau normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em perfeito 

estado de desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária. Fardo 

com 30 Kg. 

 

KG 350 IN 
NATUR

A 

           

3,45 

     

1.207,50 

2 

 

Acelga natural, Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, sem 

manchas, cheiro e sabor natural, com 

ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

 

Maço 100 IN 
NATUR

A 

         

12,05 

     

1.205,00 

3 

 

Achocolatado em pó vitaminado. Deverá 

ser obtido de matérias primas sãs e 

limpas, isentas de parasitas, detritos 

animais, cascas de semente de cacau e 

outros detritos vegetais. Aspecto: pó 

homogêneo, cheiro característico e sabor 

doce, próprio. Com umidade máxima de 

3%. Ingredientes: açúcar, cacau em pó 

solúvel e sal refinado, não contém 

glúten. — embalagem de 1 Kg. 

 

KG 3500 
CHOC
OMIL 

           

6,55 

   

22.925,0

0 

4 

 

Açúcar cristal contendo no mínimo 

99,3% de carboidrato par porção. Deverá 

ser fabricado de cana-de-açúcar, livre de 

fermentação, isento de parasitas e de 

detritos animais ou vegetais - emb. 1 Kg. 

 

KG 3500 

ITAJA 

           

4,04 

   

14.140,0

0 
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5 

 

Açúcar tipo cristal, na cor branca, 

origem vegetal, sacarose, de cana-de-

açúcar, pct de 1Kg, embalagem 

transparente, resistente, com solda 

reforçada íntegra. Informações 

nutricionais na embalagem, fardos com 

30 Kg, validade de no mínimo 6 meses. 

 

 

Fardos 

 

300 
 

ITAJA 

    

    

124,99 

  

  

37.497,0

0 

6 

 

Água Mineral copo, caixa com 200 ml. 

 

Caixa 200 ANA 

ROSA 

         

43,99 

     

8.798,00 

7 

 

Alface Verde natural, Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

Maço 900 

 

 

IN 
NATUR

A 

           

3,85 

     

3.465,00 

8 

 

Arroz agulinha longo fino polido tipo 1, 

sem glúten , contendo no mínimo de 

90% de grãos inteiros com no máximo 

de 14% de umidade e com valor 

nutricional na porção de 50 g contendo 

no mínimo de 37g de carboidratos, 4g de 

proteínas e 0 de gorduras totais. Com 

rendimento após o cozimento de no 

mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes 

da cocção, devendo também apresentar 

coloração branca, grãos íntegros e soltos 

após cozimento. - emb. 1 Kg. 

 

KG 4500 PURO 
GRÃO 

           

7,04 

   

31.680,0

0 

9 

 

Aveia em flocos finos - produto 

resultante da moagem de grãos de aveia 

após limpeza e classificação. 

Composição centesimal: 12g de 

proteínas, 8g de lipídio e 63g de 

carboidrato - embalagem 500g. 

 

KG 350 
QUAKE

R 

         

24,04 

     

8.414,00 

10 

 

Banana Prata in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, e com cloração 

uniforme. Cor, odor, e sabor típicos da 

espécie. Poupa intacta e limpa: colhidas 

ao atingir o grau normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em perfeito 

estado de desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária. 

 

KG 3200 IN 
NATUR

A 

           

3,45 

   

11.040,0

0 

11 

 

Batata inglesa de ótima qualidade, 

compacta, firme e com coloração 

uniforme. Cor, odor e sabor típico da 

espécie. Cascas íntegras sem 

machucados, manchas escuras ou 

amolecidas. Colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, conforme 

KG 700 IN 
NATUR

A 

           

3,55 

     

2.485,00 

legislação vigente, observadas as normas 

técnicas pertinentes à legislação sanitária 

de alimentos. Fardo com 50 Kg. 

 

12 

 

Bebida Láctea, sabor de frutas vermelhas 

ou morango. Pó para o preparo da bebida 

deve ser preparado com ingredientes 

limpos e de 1ª qualidade. Ingredientes: 

açúcar, leite em pó, corante natural INS 

120 (carmim). Composição nutricional 

mínima de 14,5g de proteína, 4g de 

lipídios, 71g de carboidratos, com o 

máxima de 2,5% de umidade. - emb. 1 

Kg. 

 

KG 700 
SUSTE
NTARE 

         

8,69 

     

6.083,00 

 

13 

 

 

 

Beterraba in natura de ótima qualidade: 

s5, compacta, firme e com coloração 

uniforme; cor, odor, e sabor típicos das 

espécies: poupa intacta e limpa: colhidas 

ao atingir o grau normal de evolu45o e 

apresentadas ao consumo em perfeito 

estado de desenvolvimento do tamanho: 

conforme a legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes a legislação sanitária de 

alimento, fardo com 30 Kg. 

 

 

KG 

 

350 

IN 
NAT
URA 

    

        

3,49 

 

     

1.221,50 

14 

 

Carne bovina moída, magra, de 1g, 

congelada. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. Devendo conter no 

máximo 10% de gordura, deve ser isenta 

de cartilagens e de ossos, e conter no 

máximo de 3% de aponevroses, corn 

registro no SIF ou SISP - embalagem de 

1kg. 

 

KG 1800 
 

IN 
NAT
URA 

         

15,99 

   

28.782,0

0 

15 

 

Carne bovina resfriada ou congelada tipo 

charque, sem osso com registro no SIF 

ou SISP. Aspecto próprio, não amolecida 

e nem pegajosa, cor própria sem 

manchas esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

KG 400 
IN 

NAT

URA 

         

34,30 

   

13.720,0

0 

16 

 

Carne bovina resfriada ou congelada tipo 

músculo sem osso com registro no SIF 

ou SISP. Aspecto próprio, não amolecida 

e nem pegajosa, cor própria sem 

manchas esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

KG 1000 
IN 

NAT

URA 

         

26,99 

   

26.990,0

0 
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17 

 

Carne bovina resfriada ou congelada tipo 

patinho em bifes com registro no SIF ou 

SISP. Aspecto próprio, não amolecida e 

nem pegajosa, cor própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 

ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

(COTA DE 25% EXCLUSIVA PARA 

ME E EPP). 

 

KG 375 
IN 

NAT

URA 

         

36,98 

   

13.867,5

0 

18 

 

Carne bovina resfriada ou congelada tipo 

patinho em bifes com registro no SIF ou 

SISP. Aspecto próprio, não amolecida e 

nem pegajosa, cor própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 

ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

 

KG 1125 IN 
NATUR

A 

         

9,99 

   

11.238,7

5 

 

19 

 

 

Carne de frango tipo coxa e sobrecoxa 

congelada com adição de água de no 

máximo de 6%. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. — emb. de 1Kg, com 

registro no SIF ou SISP. 

 

 

KG 

 

800 

 

FRIAT
O 

 

 7,99 

       

    

6.392,00 

20 

 

Carne de frango tipo peito congelado 

com adição de água de no máximo de 

6%. Aspecto próprio, não amolecida e 

nem pegajosa, cor própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 

ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

Embalagem de 15 a 20 Kg com registro 

no SIF ou SISP. 

 

KG 800 
FRIAT

O 

       3,00 
     

2.400,00 

21 

 

Cebola in natura de ótima qualidade: sã, 

compacta, e com coloração uniforme: 

cor, odor, e sabor típico da espécie. 

Poupa intacta e limpa: colhidas ao atingir 

o grau normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em perfeito 

estado de desenvolvimento do tamanho, 

conforme a legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

alimento, Fardo com 30Kg. 

 

KG 350 IN 
NATUR

A 

           

1,50 

        

525,00 

22 

 

Cebolinha natural, Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria 

sem mancha, cheiro e sabor próprio, com 

ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

 

Maço 150 IN 
NATUR

A 

           

2,61 

        

391,50 

23 

 

Cenoura in natura de ótima qualidade: 

sã, compacta, firme e com coloração 

uniforme: cor, odor e sabor típico da 

espécie. Poupa intacta e limpa: colhidas 

ao atingir o grau normal de evolução e 

apresentada ao consumo em perfeito 

estado de desenvolvimento do tamanho, 

conforme a legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

alimento. Fardo com 30 Kg. 

 

KG 300 IN 
NATUR

A 

           

1,50 

        

450,00 

24 

 

Cheiro Verde natural, Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, cor 

própria, sem manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

Maço 700 IN 
NATUR

A 

           

1,50 

     

1.050,00 

25 

 

Chuchu in natura de ótima qualidade: sã, 

compacta, firme e com coloração 

uniforme. Cor, odor, e sabor típico da 

espécie. Poupa intacta e limpa, colhidas 

ao atingir o grau normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em perfeito 

estado de desenvolvimento de tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

alimento. Fardo com 30Kg. 

 

KG 300 IN 
NATUR

A 

           

6,02 

     

1.806,00 

26 

 

Couve natural, Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas, cheiro e sabor próprio, 

com ausência de sujidades, parasitas e 

larvas. 

 

Maço 500 
 

IN 
NATUR

A 

           

2,50 

     

1.250,00 

27 

 

Ervilhas em lata, produto preparado com 

as ervilhas previamente debulhadas, 

envazadas praticamente cruas, 

reidratadas ou pré-cozidas imersas ou 

não em líquido de cobertura apropriada 

submetida a processo tecnológico 

adequado antes ou depois de 

hermeticamente fechados, os recipientes 

utilizados a fim de evitar a sua alteração. 

Composição centesimal aproximada de 

5,2g de proteína, 0,5g de lipídios e 13g 

de carboidratos — embalagem 24 X 

200g. 

 

Cx 80 
IN 

NATUR
A 

         

37,97 

     

3.037,60 

28 

 

Espinafre natural, Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas, cheiro e sabor próprio, 

com ausência de sujidades, parasitas e 

larvas. 

 

Unid 80 IN 
NATUR

A 

           

3,00 
 240,00 
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29 

 

Extrato de tomate simples concentrado 

com no mínimo de 1% de carboidrato e 

5% de sódio por porção. Deverá ser 

preparado com frutos maduros, 

escolhidos, sãos, sem peles e sementes. 

O produto deverá estar isento de 

fermentações e não indicar 

processamento defeituoso. Contendo 

350g. 

 

Unid 500 
QUER

O 

           

1,22 

        

610,00 

30 

 

Farinha com 3 cereais (aveia, trigo e 

cevada) — Ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, 

cevada, amido, açúcar, aveia, sais 

minerais, vitaminas e sal, contendo 

glúten. Composição nutricional em 40g: 

30g de carboidrato, 4g de proteína e 1g 

de lipídio. Embalagem de 400g. 

 

Unid. 150 
NESTL

E 

         

6,09 

        

913,50 

31 

 

Farinha de mandioca, cor: branca, grupo 

seca, subgrupo fina, tipo 1 da safra 

corrente, em bom estado de conservação, 

isento de fermentação, mofo, odores 

estranhos e de substâncias nocivas à 

saúde, isenta do radical cianeto, 

ausências de sujidade, insetos e 

parasitas. Embalagem: saco plástico 

atóxico de 1 Kg, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade, peso líquido e número de 

registro no órgão competente 

devidamente rotulado, conforme 

legislação vigente, observadas à 

legislação sanitária de alimentos. Fardo 

com 30 Kg. 

 

KG 1500 

AMAFIL 

           

3,88 

     

5.820,00 

32 

 

Farinha de milho amarela, produto 

obtido pela ligeira torração do grão de 

milho, desgerminado ou não, 

previamente macerado socado e 

peneirado, deverão ser fabricadas a partir 

de matérias primas sãs e limpas isentas 

de matérias terrosas e parasitas. Não 

poderão estar úmidas ou rançosas, com 

umidade máxima de 14%p/p, com acidez 

máxima de 2%p/p, com no mínimo de 

6%p/p de proteína — Emb. 1kg. 

 

KG 700 

AMAFIL 

           

2,68 

     

1.876,00 

33 

 

Farinha de Trigo especial produto obtido 

a partir de cereal limpo desgerminado, 

sãos e limpos, isentos de matéria terrosa 

e em perfeito estado de conservação. 

Não poderá estar úmida, fermentada ou 

rançosa. Com aspecto de pó fino, cor 

branca ou ligeiramente amarelada, cheiro 

próprio e sabor próprio. Com uma 

extração máx. de 20% e com teor máx. 

de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de 

glúten seco de 6%p/p. - Embalagem 1kg. 

 

KG 500 

 

 

 

 

DON
A 

BEN
TA 

 

 

 

 

 

        

3,19 

     

1.595,00 

34 

 

Feijão carioca tipo 1, de 1ª qualidade 

constituído de no mínimo de 90% a 98% 

de grãos inteiros e íntegros, na cor 

característica a variedade correspondente 

de tamanho e formatos naturais maduros, 

limpos e secos, na composição 

centesimal de 22g de proteína, 1,6g de 

lipídios e 60,8g de carboidratos — Emb. 

1Kg. 

 

KG 3500 
KI 

SABOR 

         

6,15 

   

21.525,0

0 

35 

 

Fermento químico em pó - produto 

formado de substâncias químicas que por 

influência do calor e/ou umidade produz 

desprendimento gasoso capaz de 

expandir massas elaboradas com 

farinhas, amidos ou féculas, 

aumentando-Ihes o volume e a 

porosidade. Contendo no ingrediente 

bicarbonato de sódio, carbonato de 

cálcio e fosfato monocálcico - 

Embalagem 22g. 

 

Unid 200 

ROYAL 

      2,34 
        

468,00 

36 

 

Fubá mimoso de milho, produto obtido 

pela moagem do grão de milho, 

desgerminado ou não, deverão ser 

fabricadas a partir de matérias primas sãs 

e limpas isentas de matérias terrosas e 

parasitas. Não poderão estar úmidos ou 

rançosos, com umidade máxima de 

15%p/p, com acidez máxima de 5%p/p, 

com no mínimo de 7%p/p de proteína. 

Com o rendimento mínimo após o 

cozimento de 2,5 vezes a mais do peso 

antes da cocção. — Emb. 1Kg. 

 

KG 800 

SINHA 

        

33,99 

   

27.192,0

0 

37 

 

Garrafão de Água Mineral com 20L. 

 

Unid. 200 

R O S

A  

B R A

N C A  

         

7,00 

     

1.400,00 

38 

 

Laranja in natura de ótima qualidade: 

são, compacto, e com coloração 

uniforme: cor, odor e sabor típico da 

espécie, poupa intacta e limpa, colhidas 

ao atingir o grau normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em perfeito 

estado de desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

alimento. 

 

KG 300 IN 
NATUR

A 

      2,50 
        

750,00 
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39 

 

Leite Condensado, deverá ser fabricado 

com matérias-primas sãs e limpas, 

isentas de matéria terrosa, parasitas, e em 

perfeito estado de conservação. O leite 

empregado deverá apresentar-se normal 

e fresco. No preparo do produto, o leite 

deve entrar na proporção mínima de três 

partes de leite para uma de açúcar. Não 

poderá conter substâncias estranhas à sua 

composição normal, além das previstas 

na NTA 56. Como coadjuvante da 

tecnologia de fabricação será tolerado o 

emprego de amido na dosagem máxima 

de 2%. Será tolerada a adição de 

aromatizantes naturais. Será proibido 

adicionar ao leite condensado: gorduras 

estranhas, geleificantes ou outras 

substâncias, embora inócuas, exceto o 

bicarbonato de sódio em quantidades 

estritamente necessárias para a redução 

parcial da acidez do leite. Composição 

Nutricional mínima de 60% carboidrato, 

2% de lipídio e 6% R$ proteína. Com 

registro no SIF ou SISP — embalagem 

de 300 g a 500 g. 

 

Unid. 350 

CCGL 

         

2,89 

     

1.011,50 

40 

 

Leite em pó c/ 50 Pct. de 200g. 

 

Fardos 60 
CCGL 

     

220,00 

   

13.200,0

0       

41 

 

Leite em pó integral obtido por 

desidratação do leite de vaca integral e 

apto para a alimentação humana, 

mediante processos tecnológicos 

adequados adicionado de lecitina de soja 

como emulsionante e com a composição 

centesimal de 26g de proteína, 38g de 

carboidratos e 26g de lipídios. Devendo 

ter boa solubilidade — Emb. 200g. 

(COTA DE 25% EXCLUSIVA PARA 

ME E EPP). 

 

KG 875 
CCGL 

        

22,00 

   

19.250,0

0 

42 

 

Leite em pó integral obtido por 

desidratação do leite de vaca integral e 

apto para a alimentação humana, 

mediante processos tecnológicos 

adequados adicionado de lecitina de soja 

como emulsionante e com a composição 

centesimal de 26g de proteína, 38g de 

carboidratos e 26g de lipídios. Devendo 

ter boa solubilidade — Emb. 200g. 

 

KG 2625 
CC
GL 

       

12,99 

 

34.098,7

5 

43 

 

Linguiça mista tipo toscana — 

Embalagem de 5kg com registro no SIF 

ou SISP. Com aspecto característico, cor 

própria, sem manchas pardacentas ou 

esverdeadas, odor e sabor próprio, com 

adição de água ou gelo no máximo 3%. 

 

KG 800 SEA
RA 

        

4,50 

    

3.600,00 

 

44 

 

Maçã Prata in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, e com 

coloração uniforme: cor, odor, e sabor 

típico da espécie, poupa intacta e limpa 

colhidas ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentada ao consumo em 

perfeito estado de desenvolvimento do 

tamanho, conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

alimentos. 

 

 

KG 

 

300 

IN 
NAT
UR
A 

   

        

7,50 

   

   

2.250,00 

45 

 

Macarrão tipo parafuso com ovos, 

deverão ser fabricados a partir de 

matérias primas sãs e limpas isentas de 

matérias terrosas, parasitas e larvas, com 

o mínimo correspondente a 0,045g de 

colesterol por quilo. As massas ao serem 

postas na água não deverão turvá-las 

antes da cocção, não podendo estar 

fermentadas ou rançosas. Na embalagem 

não poderá haver mistura de outros tipos 

de macarrão. Com rendimento mil-limo 

apps o cozimento de 2 vezes a mais do 

peso antes da cocção. — emb. 500 g. 

 

KG 1000 PAU
LIST

A 

    2,50 
     

2.500,00 

46 

 

Mamão papaia Prata in natura de Ótima 

qualidade: são, compacto, e com 

coloração uniforme, cor, odor e sabor 

típico da espécie, poupa intacta e limpa, 

colhidas ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de desenvolvimento do 

tamanho, conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

alimentos. 

 

KG 300 IN 
NATUR

A 

      1,49  447,00 

 

47 

 

Margarina c/ sal com 60% a 80% de 

lipídios. Apresentação, aspecto, cheiro, 

sabor e cor peculiares aos mesmos e 

deverão estar isentos de ranço e de 

outras características indesejáveis - 

embalagem de 250 g. 

 

 

Unid 

 

1000 
PRIMO

R 

 

   2,58 

       

    

2.580,00 

48 

 

Margarina cremosa com sal, pote com 

250g de boa qualidade, caixa contendo 

12 unidades. 

 

Caixa 50  

PRIMO
R 

        

60,83 

     

3.041,50 

49 

 

Melancia Prata in-natura de Ótima 

qualidade, sã, compacta, e com 

coloração uniforme, cor, odor, e sabor 

típico da espécie, poupa intacta e limpa, 

colhidas ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de desenvolvimento do 

tamanho, conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

KG 500 IN 
NATUR

A 

     2,59 
     

1.295,00 
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alimento. 

 

50 

 

Milho para pipoca tipo 1, preparados 

com matérias primas sãs, limpas, isentas 

de matérias terrosas e parasitos e de 

detritos animais ou vegetais com no 

máximo de 15% de umidade - emb. 

500g. 

 

KG 130 
MARIZ

A 

   4,46 
        

579,80 

51 

 

Milho Verde em lata, produto preparado 

com Milho previamente debulhados, 

envazados praticamente crus, reidratadas 

ou pré-cozidos imersos ou não, em 

líquido de cobertura apropriado 

submetido a processo tecnológico 

adequado antes ou depois de 

hermeticamente fechados, os recipientes 

utilizados a fim de evitar a sua alteração. 

Composição centesimal aproximada de 

5,2g de proteína, 0,5g de lipídios e 13g 

de carboidratos — embalagem 24 X 

200g. 

 

Cx 120 
QUER

O 

     69,99 
     

8.398,80 

52 

 

Mistura para Bolo de Chocolate, 

embalagem contendo 450 gramas. 

 

KG 200 
MARAT

A 

      5,61 
     

1.122,00 

53 

 

Mistura para Bolo de Côco, embalagem 

contendo 450 gramas. 

 

KG 200 
MARAT

A 

       5,61 
     

1.122,00 

54 

 

Mistura para Bolo de Laranja, 

embalagem contendo 450 gramas. 

 

KG 200 
MARAT

A 

      5,69 
     

1.138,00 

55 

 

Mortadela bovina com registro no SIF ou 

SISP, produto elaborado unicamente com 

leite de vaca, com aspecto de massa 

semeadura, cor branco creme 

homogênea, cheiro próprio, sabor suave, 

levemente salgado próprio, umidade 

máx. 58%p/p e lipídio de leite mín. 

28%p/p. 

 

KG 200 
SADILA

R 

      9,98 
    

1.996,00 

56 

 

Óleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu 

processo tecnológico adequado como 

degomagem, neutralização, clarificação, 

frigorificação ou não de desodorização 

— emb. Pet 20 X 900 ml. 

 

Cx 300 

ABC 

  198,99 

   

59.697,0

0 

57 

 

Ovos brancos de galinha fresco, tipo 03, 

grande classe a: com peso unitário 

mínimo de 50g, limpos, casca lisa 

íntegra, pouco porosa. Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas esverdeadas, 

cheiro e sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Cart. 500 

AVINE 

    11,82 
    

5.910,00 

58 

 

Pão Francês 50 g. 

 

KG 100 
REGIO

NAL 

      8,19 
        

819,00 

59 

 

Pó de café torrado e moído, sego da 

ABIC - com tolerância de 1% de 

impurezas como cascas, paus, etc., com 

ausência de larvas, parasitas e 

substâncias estranhas, umidade máxima 

de 6% p/p e resíduo mineral fixo 

máximo de 5%p/p, cafeína mínima de 

0,7%p/p - embalagem tipo almofada de 

250g. 

 

Unid 1200 
PURO 
GRÃO 

    3,45 
     

4.140,00 

 

60 

 

 

Pó para gelatina sabores morango ou 

framboesa, produto constituído de 

gelatina comestível em pó, sal, açúcar, 

acidulante ácido cítrico, aromatizantes 

artificial de morango ou framboesa e 

corante artificial vermelho Bordeaux e 

amarelo crepúsculo. Corn ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. Composição 

nutricional na porção de 15,4g de 

gelatina preparada, 13g de carboidrato, 

1g de proteína, 0g de gorduras totais — 

bem. 75g. 

 

 

Unid 

 

350 

 

DR 
OUTKE

R 

 

     3,38 

   

     

1.183,00 

61 

 

Pó para pudim com leite sabor chocolate. 

Ingredientes: açúcar refinado, leite em 

pó, amido de milho, gordura vegetal 

hidrogenada, cacau em pó, sal e aroma 

natural de baunilha. Composição 

nutricional de 25 g, 21g de carboidratos, 

1g de proteína, 1g de gorduras totais — 

embalagem 50g. 

 

Unid 345 DR 
OUTKE

R 

     2,19 
    

755,55 

62 

 

Polpa de frutas para refresco de frutas 

com 100% de polpa da fruta, sem 

concentração de água, sabores açaí, 

manga, goiaba, cajú mirim, murici, 

graviola, mangaba, bacuri, cupuaçu, 

acerola, laranja ou abacaxi. — emb. 5I. 

 

KG 500 SO 
POLPA

S 

      5,00 
     

2.500,00 

63 

 

Presunto com registro no SIF ou SISP, 

produto elaborado unicamente com leite 

de vaca, com aspecto de massa 

KG 500 

SEARA 

    17,99 
    

8.995,00 
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semeadura, cor branco creme 

homogênea, cheiro próprio, sabor suave, 

levemente salgado próprio, umidade 

máx. 58%p/p e lipídio de leite min. 

28%p/p. 

 

64 

 

Queijo tipo mussarela com registro no 

SIF ou SISP, produto elaborado 

unicamente com leite de vaca, com 

aspecto de massa semeadura, cor branco 

creme homogênea, cheiro próprio, sabor 

suave, levemente salgado próprio, 

umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite 

min. 28%p/p. 

 

KG 500 
FRIMES

A 

   24,99 

   

12.495,0

0 

65 

 

Quiabo in natura de ótima qualidade, sã, 

compacta, firme e com coloração 

uniforme, cor, odor, e sabor típicos da 

espécie, poupa intacta e limpa, colhidas 

ao atingir o grau normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em perfeito 

estado de desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

alimento. Fardo com 30Kg. 

 

KG 100 IN 
NATUR

A 

         

18,00 
1.800,00 

66 

 

Repolho natural, aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas, cheiro e sabor próprio, 

com ausência de sujidades, parasitas e 

larvas. 

 

Maço 120 IN 
NATUR

A 

     4,50    540,00 

67 

 

Rúcula Verde natural, Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

Unid 300 IN 
NATUR

A 

     2,99   897,00 

68 

 

Sal refinado, iodado, com granulação 

uniforme e com cristais brancos, com no 

mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e 

com dosagem de sais de iodo de no 

mínimo 10mg e máximo de 15mg de 

iodo por quilo de acordo com a 

Legislação Federal Específica — emb. 

de 1Kg. 

 

KG 250 
GOLFI
NHO 

     0,47 
       

117,50 

69 

 

Salsicha de carne bovina/suína tipo hot-

dog com no máximo de 2% de amido. 

Com aspecto característico, cor própria 

sem manchas pardacentas ou 

esverdeadas, odor e sabor próprio, com. 

adição de água ou gelo no máxima de 

10%. Com registro no SIF ou SISP— 

embalagem de 3kg. 

KG 1000 
LARAN

JAL 

    5,99 
     

5.990,00 

 

70 

 

Suco industrializado caixa com 15 

unidades. 

 

Caixa 50 
PALME
IRON 

     9,99 
     

499,50 

71 

 

Tempero alho e sal sem pimenta. Valor 

nutricional em 5g, 1g de carboidrato, 

máximo de 5mg colesterol, 1685mg de 

sódio - emb. 1kg. 

 

KG 370 
 

MARIZ
A 

     3,67 
   

1.357,90 

72 

 

Tomate in-natura de ótima qualidade, 

são, compacto, e com coloração 

uniforme, cor, odor, e sabor típico da 

espécie, poupa intacta e limpa, colhidas 

ao atingir o grau normal de 76 evolução 

e apresentadas ao consumo em perfeito 

estado de desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas às normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

alimento. Fardo com 30Kg. 

 

KG 500 IN 
NATUR

A 

    4,50 
     

2.250,00 

 

73 

 

Vinagre branco fermentado de vinho 

com a acidez mínima de 4,0% — emb. 

750ml. 

 

 

Unid 

 

400 

 

GOTA 

 

     1,67 

    

    

668,00 

 

TOTAL 

 

  R$ 532.695,65 

Montes Altos/MA, 15 de Junho de 2021. PELO ÓRGÃO 

GERENCIADOR: Fábio Gomes de Sousa RG nº. 

24663502003-5 SSP/MA CPF nº. 013.234.173-54 Secretário 

Municipal de Administração, Planejamento e Finança Portaria 

nº: 004/2021 – GAB PELO FORNECEDOR REGISTRADO: 

Distribuidora J D C LTDA. CNPJ nº: 17.341.646/0001-35 

Luciano Rodrigues Seidel (Representante Legal da Empresa) 

R.G. nº: 4242667 PC/PA C.P.F. nº: 001.125.663-08 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

003/2021 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

PROCESSO Nº 018/2021 

VALIDADE: 12 (Doze) Meses A Partir da Data da Assinatura 

da ATA 

 

 

RAZÃO SOCIAL: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI 

CNPJ: 40.981.143/0001-46 

ENDEREÇO: Rua São José, n°. 60-B, Galpão B, Bairro Multirão, Imperatriz/MA – CEP: 65.908-253 

REPRESENTANTE LEGAL: Thyago Victor Leão Cavalcante 
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CEL.: (99) 9 9144-5043 

E-MAIL DA EMPRESA: t.v.l.cavalcante.eirelii@outlook.com 

 

Item Descrição dos Produtos Unid. 
Qua

nt. 
Marca 

VALOR EM R$ 

Unitári

o 
Total 

01 

 

Açúcar cristal: obtido da cana-

de-açúcar. Com aspecto, cor, 

cheiro próprios e sabor doce. 

Isento de sujidades, parasitas, 

materiais terrosos e detritos 

animais ou vegetais, contendo 

dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, 

data de fabricação, prazo de 

validade, resolução 12/78 

comissão nacional de normas e 

padrões para alimentos – 

CNNPA. Peso de 1 kg. 

 

KG 678,6 ITAJÁ 2,00 1.357,20 

02 

 

Achocolatado em pó: 

Achocolatado em pó solúvel, 

preparado com ingredientes 

sãos e limpo, sem farinha em 

sua formulação, com sabor, cor 

e odores características, 

acondicionado em embalagem 

de polietileno atóxico ou 

embalagem aluminizada, com 

identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas e 

larvas. Validade mínima de 06 

(seis) meses a contar da data de 

entrega. Pacote de 400g. 

 

KG 301,6 
MARAT

Á 
10,10 3.046,16 

03 

 

Açafrão pó: açafrão em pó-

tempero açafrão (cúrcuma) em 

pó, livre de sujidades e 

parasitas, sem umidade 

excessiva, isenta de aromas 

artificiais fino, de boa 

qualidade. validade mínima de 

06 meses a contar da data da 

entrega do produto. 

 

KG 180,5 
MARAT

Á 
15,90 2.869,95 

04 

 

Alho: De 1° qualidade, grupo 

comum, branco, em cabeça, 

prazo de validade de 15 dias, 

livre de ramos e sujidade. 

 

KG 
361,9

2 

IN 

NATUR

A 

14,80 5.356,42 

05 

 

Arroz Tipo 2: Classe: longo, 

fino, tipo 2, grãos inteiros. O 

produto não deve apresentar 

mofo e/ou substâncias nocivas. 

Embalagem: deve estar intacto, 

em polietileno, transparente, 

atóxico, com dados de 

KG 4.524 
PURO 

GRÃO 
3,25 14.703,00 

identificação do produto, marca 

do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade, 

peso líquido, resolução 12/78 

da comissão nacional de 

normas e padrões para 

alimentos – CNNPA, pacote 1 

kg. 

 

06 

 

Biscoito tipo maizena: de 

sabor, cor e odores 

características, textura crocante, 

acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico 

transparente de dupla face, 

contendo 400g, com 

identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. 

Isento de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. 

Validade mínima de 06 (seis) 

meses, a contar da data de 

entrega. 

 

KG 301 
AMAN

DA 
4,70 1.414,70 

07 

 

Biscoito tipo cream craker: 

Salgado, de textura crocante, 

embalagem plástica com dupla 

proteção, com 400g, 

características adicionais sem 

recheio, aplicação alimentação 

humana, 1ª qualidade, 

embalagem: saco plástico 

atóxico, com a identificação do 

produto, marca do fabricante, 

data de fabricação, prazo de 

validade, peso líquido e número 

de registro no órgão 

competente, devidamente 

rotulado conforme legislação 

vigente. 

 

KG 301 
ÁGUIA 

SALT 
4,60 1.384,60 

08 

 

Biscoito tipo rosquinha: sabor 

coco, características adicionais 

sem recheio, aplicação 

alimentação humana, 1ª 

qualidade, embalagem: saco 

plástico atóxico, com a 

identificação do produto, marca 

do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade, 

peso líquido e número de 

registro no órgão competente, 

devidamente rotulado conforme 

legislação vigente, observada a 

resolução nº 12/78  da CNNPA, 

e demais normas editadas  pela 

ANVISA. Embalagem de 400g. 

 

KG 301 MABEL 8,49 2.555,49 

 

09 

 

Carne moída bovina: 

Congelada, embalagem em 

filme PVC ou saco plástico 

transparente, máximo permitido 

de água na composição 3%, 

instrução normativa nº 83 da 

secretaria de defesa 

agropecuária do ministério da 

 

KG 

 

1.809 

 

FORTB

OI 

 

14,00 

 

25.326,00 
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agricultura, dados de 

identificação e informações 

nutricionais do produto, prazo 

de validade, Selo de Inspeção 

Federal (SIF), Selo de Inspeção 

Estadual, (SIE) ou Selo de 

Inspeção Municipal (SIM), 

embalagem plástica 1kg. 

 

10 

 

Cebola: de 1° qualidade, 

cabeça inteira,embalada em 

redes plásticas com validade de 

15 dias, livre de fungos, 

rachaduras e sujidades. 

 

KG 113,1 

IN 

NATUR

A 

2,99 338,17 

 

11 

 

Extrato de tomate: produto 

industrializado, preparado com 

frutos maduros, escolhidos, 

sãos, sem pele e sementes. É 

tolerado adição de 1% de 

açúcar e 5% de cloreto de 

sódio. O produto deve ser 

isento de fermentação e não 

indicar processamento 

defeituoso. Embalagem de 

190g, contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, 

prazo de validade peso líquido. 

 

 

KG 

 

450 

 

QUERO 

 

2,90 

 

1.305,00 

12 

 

Farinha de mandioca tipo 1:  

grupo seca, subgrupo fina, 

classe branca, obtido das raízes 

de mandioca sadias, 

devidamente, acondicionada em 

embalagem de polietileno 

atóxico transparente, contendo 

1 kg, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento de 

sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho, não podendo 

apresentar-se úmida, 

fermentada ou rançosa. 

Validade mínima de 06 (seis) 

meses a contar da data de 

entrega. 

 

KG 603,2 
AMAFI

L 
2,90 1.749,28 

13 

 

Feijão carioca: feijão em grão, 

tipo 1, grãos inteiros, 

embalagem plástica resistente e 

transparente, em pacotes com 

endereço do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. 

Embalagens de 1kg. 

 

KG 
1.206

,4 

KI-

SABOR 
4,55 5.489,12 

14 

 

Flocos de milho: (pct de 500g) 

Farinha de milho flocada para o 

preparo de cuscuz, com 

coloração, odor e sabor 

próprios, isento de umidade e 

de material estranho à sua 

KG 
1.809

,6 

NUTRI

VITA 
1,70 3.076,32 

composição que comprometam 

a qualidade do produto. Na 

embalagem deve conter o nome 

do produto e fabricante, data de 

fabricação e validade, número 

do lote, informação nutricional, 

lista de ingredientes, SAC -

Serviço de Atendimento ao 

Consumidor, endereço e 

telefone para contato e registro 

no órgão competente. O peso 

líquido deve ser de 500 g. 

15 

 

Flocos de arroz: (Pct de 500g.) 

Farinha de milho flocada para o 

preparo de cuscuz, com 

coloração, odor e sabor 

próprios, isenta de umidade e 

de material estranho à sua 

composição que comprometam 

a qualidade do produto. Na 

embalagem deve conter o nome 

do produto e fabricante, data de 

fabricação e validade, número 

do lote, informação nutricional, 

lista de ingredientes, SAC-

Serviço de Atendimento ao 

Consumidor, endereço e 

telefone para contato e registro 

no órgão competente. O peso 

líquido deve ser de 500 g. O 

produto deve ser embalado em 

saco plástico transparente, 

atóxico, resistente e 

hermeticamente fechado. O 

produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a 

partir da data de entrega. 

 

KG 904,8 
NUTRI

VITA 
2,95 2.669,16 

16 

 

Frango inteiro congelado: 

Aspecto próprio, não 

amolecido, não pegajoso, cor 

própria, sem manchas 

esverdeadas, cheiro 

característico, acondicionados 

em caixas lacradas, dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais, data 

de validade, quantidade do 

produto, Nº do registro no SIF, 

SIE ou SIM, embalados em 

sacos de polietileno 

transparente, atóxico, limpo, 

unidade ate 3 kg. 

 

KG 
2.714

,4 

MARIN

GÁ 
6,50 17.643,60 

17 

 

Frango (peito) congelado: filé 

peito de frango resfriado, sem 

osso, embalados em bandejas 

contendo 1kg líquido do 

produto. o produto deverá 

conter o carimbo do SIF padrão 

de qualidade igual ou superior a 

pif paf . 

 

KG 
1.809

,6 

JAGUA

R 
10,00 18.096,00 

18 

 

Iogurte cremoso com polpa de 

fruta: refrigerado, mistura 

homogênea, isento de 

estufamento, mofo, sem 

precipitação, acondicionado em 

embalagem de polietileno 

LT 3.350 
PAULIS

TA 
8,00 26.800,00 



   
 

  

NOTA: Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP–Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 

2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. 

11 
 

SEXTA FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2021                                     D.O.E.M.A                                                                   068 PÁGINAS  

resistente, atóxico. Contendo na 

embalagem a identificação do 

produto, marca do fabricante, 

validade, data de embalagem, 

peso líquido e selo de inspeção 

do órgão competente. Validade 

mínima de 45 (quarenta e 

cinco) dias a contar da data das 

embalagens individuais de 1 L 

cada. 

 

19 

 

Leite integral em pó: 

embalagem aluminada, com 

valor energético médio de 100 a 

140 kcal e valor proteico de 6 a 

8g por porção de 26g. Dados de 

identificação, marca do 

fabricante, prazo de validade, 

peso líquido, registro no 

Ministério da Saúde e/ou 

ministério da agricultura. 

Embalagem em pacote de 200 

gramas. 

 

KG 904,8 CCGL 16,05 14.522,04 

20 

 

Macarrão de trigo com ovos, 

tipo espaguete: Pacote de 

500g. Fabricado a partir de 

matérias-primas selecionadas 

sãs, limpas e de boa qualidade. 

Cor ligeiramente amarelada, 

sabor e odor característico. Á 

base de farinha de trigo, 

enriquecido com ferro e ácido 

fólico, livre de umidade, com 

dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, 

prazo de validade. Validade 

mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega. 

 

KG 
1.809

,6 

PAULIS

TA 
3,00 5.428,80 

21 

 

Macarrão de trigo com ovos, 

tipo parafuso: Pacote de 500g. 

Fabricado a partir de matérias-

primas selecionadas sãs, limpas 

e de boa qualidade. Cor 

ligeiramente amarelada, sabor e 

odor característico. Á base de 

farinha de trigo, enriquecido 

com ferro e ácido fólico, livre 

de umidade, com dados de 

identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de 

validade. Validade mínima de 6 

(seis) meses a contar da data de 

entrega. 

KG 
1.809

,6 

PAULIS

TA 
3,50 6.333,60 

22 

 

Margarina: com 60% a 80% 

de lipídios. Apresentação, 

aspecto cheiro, sabor e cor 

peculiares aos mesmos e 

deverão estar isentos de ranço e 

de outras características 

indesejáveis-embalagem de 

250g. 

 

KG 377 
PRIMO

R 
6,25 2.356,25 

23  KG 452,4 SINHÁ 3,89 1.759,84 

Milho para canjica: pacotes de 

500 g. 

 

24 

 

Óleo de soja: embalagem de 

900 ml transparente, sem 

amasso e vazamento, válido por 

12 meses, a contar da data de 

entrega. 

 

LT 90,5 ABC 4,74 428,97 

25 

 

Ovo integro branco: 

características técnicas: ovos de 

galinha “tipo grande”, casca 

lisa. Os ovos deverão estar 

limpos. Não poderão estar 

trincados. Embalagem: em 

caixas de papelão, em cartelas 

com 30 unidades registro no 

Ministério da agricultura, SIF, 

CISPOA. Prazo de validade 

mínimo 15 dias a contar a partir 

da data de entrega. 

 

CARTE

LA 
50 AVINE 11,30 565,00 

26 

 

Polvilho doce: produto 

derivado da mandioca, cor 

branca, não contem glúten, 

embalagem plástica resistente 

transparente com data de 

fabricação e prazo de validade 

de no mínimo de 6 meses. 

 

KG 452,4 
PINDU

CA 
4,30 1.945,32 

 

 

27 

 

Pão Doce (tipo Hot Dog) – 

Características técnicas: farinha 

de trigo, leite, ovo, sal, açúcar, 

gordura vegetal, fermento 

biológico. Embalagem própria 

para o alimento, contendo data 

da fabricação, validade e dados 

do fornecedor. Unidade de 

aproximadamente 50g. . O pão 

deverá estar fresco (novo) no 

ato da entrega. Cada pão deverá 

vir acondicionado em sacos de 

polietileno. 

 

 

KG 

 

 

1.508 

 

 

REGIO

NAL 

 

 

11,00 

 

 

16.588,00 

28 

 

Proteína texturizada de soja: 

pacotes de 1 kg. 

 

KG 
1.809

,6 
CAMIL 13,30 24.067,68 

29 

 

Sal: refinado, iodado, com 

granulação uniforme e com 

cristais brancos, não pegajoso 

ou empedrado, embalado em 

pacotes de 1kg, acondicionados 

em fardos de 30 kg. 

Embalagem com data de 

validade. 

 

KG 252,4 
DUMO

NTE 
1,11 280,16 
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30 

 

Suco concentrado caju: 

características adicionais: 

pasteurizado embalado em 

caixa de 1litro, com a 

identificação do produto, marca 

do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade, 

peso líquido e número de 

registro no órgão competente 

devidamente rotulado conforme 

legislação vigente, observada a 

resolução nº 12/78 da CNNPA, 

e demais normas editadas pela 

ANVISA. 

 

LT 113,2 
JANDA

IA 
3,89 440,35 

31 

 

Suco concentrado uva: 

características adicionais: 

pasteurizado embalado em 

caixa de 1litro. Com a 

identificação do produto, marca 

do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade, 

peso líquido e número de 

registro no órgão competente 

devidamente rotulado conforme 

legislação vigente, observada a 

resolução nº 12/78 da CNNPA, 

e demais normas editadas pela 

ANVISA. 

 

LT 113,2 JAN

DAI

A 

3,90 441,48 

32 

Sardinha em lata: preparada 

com pescado fresco, limpo, 

eviscerado, cozido. Imersa em 

molho de tomate. A embalagem 

deverá conter externamente os 

dados de identificação e 

procedência, informação 

nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade do 

produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 

06 meses. 

KG 1.508 

88 

18,20 27.445,60 

33 

 

Tempero pronto: embalagem 

de 300g. 

 

KG 
241,2

8 ARIS

CO 

4,50 1.085,66 

34 

 

Vinagre: embalagem de 500ml. 

 

LT 88 
GOT

A 

3,16 278,00 

VALOR TOTAL (R$) 239.147,09 

 

Montes Altos/MA, 15 de junho de 2021. PELO ÓRGÃO 

GERENCIADOR: Raimunda Marilene Cruz da Silva RG nº. 

89466598-7 SSP/MA CPF nº. 926.817.513-49 Secretária Municipal 

de Educação e Desenvolvimento Humano Portaria nº. 006/2021 – 

GAB PELO FORNECEDOR REGISTRADO: T. V. L. 

CAVALCANTE EIRELI CNPJ nº. 40.981.143/0001-46 Thyago 

Victor Leão Cavalcante (Representante Legal da Empresa) RG nº. 

041992442011-2 SESP/MA CPF nº. 607.958.203-13 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2021 

O Município de Montes Altos/MA, pessoa Jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n˚. 06.759.104/0001-60, 

com sede na Avenida Fabrício Ferraz, nº. 192, Centro, neste ato 

representado pelo Secretário Municipal de Administração, 

Planejamento e Finanças, o Sr. Fábio Gomes de Sousa, portador da 

Cédula de Identidade R.G. nº. 24663502003-5 SSP/MA e inscrito no 

CPF/MF sob o nº. 013.234.173-54, Portaria nº. 004/2021 – GAB, 

considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, 

na forma Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, Processo 

Administrativo nº 026/2021, R E S O L V E registrar os preços da  

empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a 

classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo 

as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

e no Decreto Municipal nº 09/2021, e em conformidade com as 

disposições a seguir: 

1- DO OBJETO 

1.1.  A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para 

eventual contratação de empresa para o fornecimento de 

refeição (almoço/jantar) e marmitex para atender as 

necessidades do Município de Montes Altos/MA, anexo IV do 

edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, que é parte 

integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

1- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTITATIVOS 

2.1.  O preço registrado, as especificações do 

objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições 

ofertadas na proposta são as que seguem: 

FORNECEDOR: C. A. Ramos Comércio 

CNPJ: 14.530.589/0001-70 

Endereço: Av. Raimundo Barros, 01, Vila João Alberto, Montes Altos – MA 

– CEP 65.936-000 

Responsável: Creuza Aguiar Ramos 

RG nº. 15595152000-9 SSP/MA  e CPF nº 363.491.603-63 

Cel.: (99) 9 8419-6194 

 

Item Descrição dos Produtos Unid. Quant. 

Valor em R$ 

Unitário Total 

01 

 

Refeição preparada 

(almoço/jantar) com o 

mínimo de 600 gramas, 

composta de prato básico, 

prato principal, mínimo de 

2 tipos de guarnição, 

acompanhamento e bebida. 

ESPECIFICAÇÃO: Prato 

básico: arroz tipo 1 e feijão 

(variados); Prato principal: 

carnes verme vermelhas e 

brancas (bovina, suína, 

aves e peixe) ou tortas 

(carnes ou mariscos); 

Guarnição: purê (batata ou 

macaxeira), massas, 

 

Unid. 

 

2.063 

 

30,00 

 

61.890,00 
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saladas de legumes ou 

verduras cozidas ou cruas, 

salada verde, suflê, 

macaxeira cozida ou frita, 

ovo frito ou cozido; 

Acompanhamento: farofa, 

vinagrete; Bebida: suco de 

frutas variadas ou 

refrigerante, mínimo de 

200 ml. AMPLA 

PARTICIPAÇÃO 

CONFORME ITEM 4.1.1 

DO EDITAL. 

 

 

 

 

02 

 

Refeição preparada 

(almoço/jantar) com o 

mínimo de 600 gramas, 

composta de prato básico, 

prato principal, mínimo de 

2 tipos de guarnição, 

acompanhamento e bebida. 

ESPECIFICAÇÃO: Prato 

básico: arroz tipo 1 e feijão 

(variados); Prato principal: 

carnes verme vermelhas e 

brancas (bovina, suína, 

aves e peixe) ou tortas 

(carnes ou mariscos); 

Guarnição: purê (batata ou 

macaxeira), massas, 

saladas de legumes ou 

verduras cozidas ou cruas, 

salada verde, suflê, 

macaxeira cozida ou frita, 

ovo frito ou cozido; 

Acompanhamento: farofa, 

vinagrete; Bebida: suco de 

frutas variadas ou 

refrigerante, mínimo de 

200 ml. 

 

 

 

 

Unid. 

 

 

 

687 

 

 

 

30,00 

 

 

 

20.610,00 

03 

 

Refeição preparada do tipo 

marmitex: embalada e 

lacrada em marmitex de 

alumínio ou isopor nº 09 

acompanhada: arroz branco 

tipo 1 cozido; feijão tipo 1 

preto ou carioca cozido; 

carnes vermelhas e brancas 

(bovina, suína, aves e 

peixe); massas variadas; 

legumes ou crus; verduras 

e o que houver disponível 

no cardápio diário da 

empresa. 

 

Unid. 4.000 11,89 47.560,00 

Valor Total (R$) 130.060,00 

2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente 

registro de preços consta como anexo a esta Ata. 

 ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

3.1.  O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de 

Administração, Planejamento e Finanças. 

3.   São órgãos e entidades públicas participantes do 

registro de preços. 

4.   Quantitativo por órgão participante. 

 

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação e 

Desenvolvimento Humano 

Item Descrição dos Produtos Unidade Quantidade 

01 

 

Refeição preparada 

(almoço/jantar) com o mínimo 

de 600 gramas, composta de 

prato básico, prato principal, 

mínimo de 2 tipos de guarnição, 

acompanhamento e bebida. 

ESPECIFICAÇÃO: Prato 

básico: arroz tipo 1 e feijão 

(variados); Prato principal: 

carnes verme vermelhas e 

brancas (bovina, suína, aves e 

peixe) ou tortas (carnes ou 

mariscos); Guarnição: purê 

(batata ou macaxeira), massas, 

saladas de legumes ou verduras 

cozidas ou cruas, salada verde, 

suflê, macaxeira cozida ou frita, 

ovo frito ou cozido; 

Acompanhamento: farofa, 

vinagrete; Bebida: suco de frutas 

variadas ou refrigerante, mínimo 

de 200 ml. 

 

Unidade 790 
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02 

 

Refeição preparada do tipo 

marmitex: embalada e lacrada 

em marmitex de alumínio ou 

isopor nº 09 acompanhada: arroz 

branco tipo 1 cozido; feijão tipo 

1 preto ou carioca cozido; carnes 

vermelhas e brancas (bovina, 

suína, aves e peixe); massas 

variadas; legumes ou crus; 

verduras e o que houver 

disponível no cardápio diário da 

empresa. 

 

 

 

Unidade 

 

 

1.400 

 

 

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração, 

Planejamento e Finanças 

Item Descrição dos Produtos Unidade Quantidade 

01 

 

Refeição preparada 

(almoço/jantar) com o 

mínimo de 600 gramas, 

composta de prato básico, 

prato principal, mínimo 

de 2 tipos de guarnição, 

acompanhamento e 

bebida. 

ESPECIFICAÇÃO: Prato 

básico: arroz tipo 1 e 

feijão (variados); Prato 

principal: carnes verme 

vermelhas e brancas 

(bovina, suína, aves e 

peixe) ou tortas (carnes 

ou mariscos); Guarnição: 

purê (batata ou 

macaxeira), massas, 

saladas de legumes ou 

Unidade 1.200 

verduras cozidas ou 

cruas, salada verde, suflê, 

macaxeira cozida ou frita, 

ovo frito ou cozido; 

Acompanhamento: 

farofa, vinagrete; Bebida: 

suco de frutas variadas ou 

refrigerante, mínimo de 

200 ml. 

 

02 

 

Refeição preparada do 

tipo marmitex: embalada 

e lacrada em marmitex de 

alumínio ou isopor nº 09 

acompanhada: arroz 

branco tipo 1 cozido; 

feijão tipo 1 preto ou 

carioca cozido; carnes 

vermelhas e brancas 

(bovina, suína, aves e 

peixe); massas variadas; 

legumes ou crus; verduras 

e o que houver disponível 

no cardápio diário da 

empresa. 

 

Unidade 1.500 

 

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde 

Item Descrição dos Produtos Unidade Quantidade 

01 

 

Refeição preparada do tipo 

marmitex: embalada e 

lacrada em marmitex de 

alumínio ou isopor nº 09 

acompanhada: arroz branco 

tipo 1 cozido; feijão tipo 1 

preto ou carioca cozido; 

Unidade 550 
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carnes vermelhas e brancas 

(bovina, suína, aves e 

peixe); massas variadas; 

legumes ou crus; verduras e 

o que houver disponível no 

cardápio diário da empresa. 

 

 

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Item Descrição dos Produtos Unidade Quantidade 

01 

 

Refeição preparada 

(almoço/jantar) com o 

mínimo de 600 gramas, 

composta de prato básico, 

prato principal, mínimo 

de 2 tipos de guarnição, 

acompanhamento e 

bebida. 

ESPECIFICAÇÃO: Prato 

básico: arroz tipo 1 e 

feijão (variados); Prato 

principal: carnes verme 

vermelhas e brancas 

(bovina, suína, aves e 

peixe) ou tortas (carnes 

ou mariscos); Guarnição: 

purê (batata ou 

macaxeira), massas, 

saladas de legumes ou 

verduras cozidas ou 

cruas, salada verde, suflê, 

macaxeira cozida ou frita, 

ovo frito ou cozido; 

Acompanhamento: 

farofa, vinagrete; Bebida: 

suco de frutas variadas ou 

refrigerante, mínimo de 

200 ml. 

Unidade 760 

 

02 

 

Refeição preparada do 

tipo marmitex: embalada 

e lacrada em marmitex de 

alumínio ou isopor nº 09 

acompanhada: arroz 

branco tipo 1 cozido; 

feijão tipo 1 preto ou 

carioca cozido; carnes 

vermelhas e brancas 

(bovina, suína, aves e 

peixe); massas variadas; 

legumes ou crus; verduras 

e o que houver disponível 

no cardápio diário da 

empresa. 

 

Unidade 550 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1.A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 

pública municipal que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador desde que 

devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 

couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, 

de 1993 e no Decreto Municipal nº 09/2021. 

2. O Órgão Gerenciador deverá ser previamente consultado e 

autorizar a utilização da ata de registro de preço por órgão ou 

entidade não participante. 

3. Caberá ao fornecedor Detentor da ata, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 

fornecimento, independentemente dos quantitativos 

inicialmente estimados e desde que não haja prejuízo ao 

atendimento das obrigações anteriormente assumidas. 

4. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o Órgão 

Gerenciador e para os Órgãos Participantes. 

5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de 

preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 

preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, 

independentemente do número de Órgãos Não Participantes 

que aderirem. 

6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não 

Participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência 

da ata. 

7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 

contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 

defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes 

do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 
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suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 

Órgão Gerenciador. 

4. VALIDADE DA ATA 

1.  A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 

meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser 

prorrogada. 

6. DA ALTERAÇÃO E DA REVISÃO DOS PREÇOS 

REGISTRADOS 

1. A ata de registro de preços poderá ser alterada mediante a 

substituição de marca, nos seguintes termos:por solicitação do 

Órgão Gerenciador, se comprovado que a marca não mais 

atende às especificações exigidas ou se encontra fora da 

legislação aplicável;por requerimento formal do fornecedor 

comprovando a impossibilidade do fornecimento, que deve ser 

apreciado pelo Órgão Gerenciador. 

2. O Órgão Gerenciador somente poderá aquiescer com a 

substituição requerida pelo fornecedor se comprovadamente 

houver igualdade de condições ou vantagem para o interesse 

público, sendo vedada a aceitação de substituição que resulte 

em objeto com qualidade inferior à do objeto anteriormente 

ofertado, ou que caracterize descumprimento de quaisquer 

exigências do edital da licitação. 

3. O indeferimento, pelo Órgão Gerenciador, da substituição de 

marca, não desobriga o fornecedor da obrigação de entregar a 

marca registrada nem o libera de eventuais penalidades por 

descumprimento contratual. 

4. A qualquer tempo, cada um dos preços registrados poderá 

ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador 

convocar os fornecedores registrados para estabelecer o novo 

valor. 

5. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos 

valores praticados pelo mercado serão liberados do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, nos 

termos previstos no inciso III do artigo 21 do Decreto 

Municipal nº 09/2021. 

6. Será assegurada aos Detentores que porventura sejam 

reclassificados em decorrência da revisão dos preços a 

possibilidade de preservar sua classificação original, mediante 

a apresentação de oferta que iguale o preço final oferecido 

pelo Detentor que passaria a ocupá-la. 

 

7. DAS PENALIDADES 

1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará 

aplicação das penalidades estabelecidas no Edital. 

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 

cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, 

convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente, nos termos do art. 48, §1º do Decreto nº 09/2021 

2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das 

penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta 

ata de registro de preço (art. 4º, incisos XI e XII, do Decreto nº 

09/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento 

disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso 

no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 5º, X, do Decreto nº 09/2021). 

3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador 

qualquer das ocorrências previstas no art. 21 do Decreto nº 

09/2021, dada a necessidade de instauração de procedimento 

para cancelamento do registro do fornecedor. 

 

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

1. O Detentor da ata de registro de preços, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado 

quando:descumprir, total ou parcialmente, as condições da ata 

de registro de preços; 

1. recusar-se ao atendimento da demanda 

solicitada, dentro da quantidade estimada na 

ata, salvo na hipótese prevista no § 2º do 

artigo 16, do Decreto nº 09/2021; 

2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na 

hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

3. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do 

artigo 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no 

artigo 7º da Lei nº 10.520, de 2002, ou que, em 

virtude de lei ou decisão judicial, ficar 

impedida de contratar com a Administração 

Pública. 

4. não retirar a nota de empenho ou instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

2. O cancelamento de registros será formalizado por despacho 

do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, nos termos do artigo 22 do Decreto nº 09/2021. 

3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por 

fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, 

que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

1. por razão de interesse público; ou 

2. a pedido do fornecedor. 

9. DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES 

REGISTRADOS 

1.  Os fornecedores incluídos nesta ata de registro de preços 

estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, 

nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos 

respectivos anexos e na própria Ata. 

2. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata 

deverá ser respeitada nas contratações. 

3. A contratação com os fornecedores registrados será 

formalizada pelo órgão interessado por intermédio de 

instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 

despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 

conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

4. O fornecedor com preço registrado em Ata, após 

convocação do órgão interessado, deverá, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis: a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou 

instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato, sob pena 

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do fornecedor e aceita pela Administração 

5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços 

deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de 

preços. 

6. A existência de preços registrados não obriga a 

Administração a contratar, facultando-se a realização de 

licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada 

preferência ao fornecedor registrado em caso de igualdade de 

condições das propostas. 

 

10. CONDIÇÕES GERAIS 

1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para 

entrega e recebimento do objeto, as obrigações da 

Administração e do fornecedor registrado, penalidades e 

demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo 

de Referência, anexo ao edital. 

2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta 

ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o 

§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a 

relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços 

com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 
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compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do 

art. 11 do Decreto nº 09/2021 

4. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes do 

Decreto nº 09/2021, Decreto nº 08/2021 e da Lei nº 8.666/93 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai 

assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 

participantes. 

 

Montes Altos/MA, 15 de Junho de 2021 

PELO ÓRGÃO GERENCIADOR: 

Fábio Gomes de Sousa 

RG nº. 24663502003-5 SSP/MA 

CPF nº. 013.234.173-54 

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finança 

Portaria nº: 004/2021 – GAB 

 

 

PELO FORNECEDOR REGISTRADO: 

 

C. A. RAMOS COMERCIO 

CNPJ nº: 14.530.689/0001-70 

Creusa Aguiar Ramos (Representante Legal da Empresa) 

RG 15595152000-9 SSP/MA e CPF nº 363.491.603-63 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021 

 

O Município de Montes Altos/MA, pessoa Jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n˚. 06.759.104/0001-60, 

com sede na Avenida Fabrício Ferraz, nº. 192, Centro, neste ato 

representado pelo Secretário Municipal de Administração, 

Planejamento e Finanças, o Sr. Fábio Gomes de Sousa, portador da 

Cédula de Identidade R.G. nº. 24663502003-5 SSP/MA e inscrito no 

CPF/MF sob o nº. 013.234.173-54, Portaria nº. 004/2021 – GAB, 

considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, 

na forma Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, Processo 

Administrativo nº. 019/2021, R E S O L V E registrar os preços da 

empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a 

classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo 

as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

e no Decreto Municipal nº 09/2021, e em conformidade com as 

disposições a seguir: 

1 DO OBJETO 

1.1.  A presente ATA tem por objeto o Registro de Preço para 

eventual contratação de empresa para o fornecimento de 

Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do 

Município de Montes Altos/MA, anexo IV do edital de 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, que é parte integrante 

desta ATA, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

1 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1.  O preço registrado, as especificações do 

objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições 

ofertadas na proposta são as que seguem: 

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA J D C LTDA 

CNPJ: 17.341.646/0001-35 

Endereço: Av. Industrial nº. 03, Bairro Santa Rita, Imperatriz – MA 

– CEP 65.919-230 

Responsável: Luciano Rodrigues Seidel 

RG: 02972948851 DNT/MA   CPF: 001.125.663-08 

Cel.: (99) 9 8453-4786  e-mail: distribuidorajdc@hotmail.com 

 

ITE

M 

DESCRIÇÃO 

DOS 

PRODUTOS 

UNID. 
QUA

NT. 

MARC

A 

 VALOR EM 

R$ 

UNIT

ÁRIO 

 

TOT

AL 

1 

 

Abóbora in 

natura de ótima 

qualidade: sã, 

compacta, firme 

e com coloração 

uniforme. Cor, 

odor, e sabores 

típicos da 

éspecie. Poupa 

intacta e limpa, 

colhidas ao 

atingir o grau 

normal de 

evolução e 

apresentadas ao 

consumo em 

perfeito estado 

de 

desenvolvimento 

do tamanho, 

conforme à 

legislação 

vigente, 

observadas as 

normas técnicas 

pertinentes à 

legislação 

sanitária. Fardo 

com 30 Kg. 

 

KG 350 
IN 

NATU

RA 

             

3,45 

     

1.207

,50 

2 

 

Acelga natural, 

Aspecto próprio, 

não amolecida e 

nem pegajosa, 

sem manchas, 

cheiro e sabor 

natural, com 

ausência de 

sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

Maço 100 
IN 

NATU

RA 

           

12,05 

     

1.205

,00 

3 

 

Achocolatado em 

pó vitaminado. 

Deverá ser 

obtido de 

matérias primas 

sãs e limpas, 

isentas de 

parasitas, detritos 

animais, cascas 

de semente de 

cacau e outros 

detritos vegetais. 

Aspecto: pó 

homogêneo, 

KG 3500 CHOC

OMIL 

             

6,55 

   

22.92

5,00 
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cheiro 

característico e 

sabor doce, 

próprio. Com 

umidade máxima 

de 3%. 

Ingredientes: 

açúcar, cacau em 

pó solúvel e sal 

refinado, não 

contém glúten. 

— embalagern 

de 1 Kg. 

 

 

4 

 

Açúcar cristal 

contendo no 

mínimo 99,3% 

de carboidrato 

par porção. 

Deverá ser 

fabricado de 

cana-de-açúcar, 

livre de 

fermentação, 

isento de  

parasitas e de 

detritos animais 

ou vegetais - 

emb. 1 Kg 

 

 

KG 

 

3500 

 

ITAJA 

 

             

4,04 

      

   

14.14

0,00 

 

5 

 

 

Açúcar tipo 

cristal, na cor 

branca, origem 

vegetal, sacarose, 

de cana-de-

açúcar, pct de 

1Kg, embalagem 

transparente, 

resistente, com 

solda reforçada 

íntegra. 

Informações 

nutricionais na 

embalagem, 

fardos com 30 

Kg, validade de 

no mínimo 6 

meses. 

 

Fardos 

 

300 

 

 

ITAJA 

    

         

124,99 

 

   

37.49

7,00 

6 

 

Água Mineral 

copo, caixa com 

200 ml. 

 

Caixa 200 
ANA 

ROSA 

           

43,99 

     

8.798

,00 

7 

 

Alface Verde 

natural, Aspecto 

próprio, não 

amolecida e nem 

pegajosa, cor 

própria sem 

manchas, cheiro 

e sabor próprio, 

com ausência de 

Maço 900 
IN 

NATU

RA 

             

3,85 

     

3.465

,00 

sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

8 

 

Arroz aguhinha 

longo fino polido 

tipo 1, sem 

glúten , contendo 

no mínimo de 

90% de grãos 

inteiros com no 

máximo de 14% 

de umidade e 

com valor 

nutricional na 

porção de 50 g 

contendo no 

mínimo de 37g 

de carboidratos, 

4g de proteínas e 

0 de gorduras 

totais. Com 

rendimento após 

o cozimento de 

no mínimo 2,5 

vezes a mais do 

peso antes da 

cocção, devendo 

também 

apresentar 

coloração branca, 

grãos íntegros e 

soltos após 

cozimento. - 

emb. 1 Kg 

 

KG 4500 
PURO 

GRÃO 

             

7,04 

   

31.68

0,00 

9 

 

Aveia em flocos 

finos - produto 

resultante da 

moagem de grãos 

de aveia após 

limpeza e 

classificação. 

Composição 

centesimal: 12g 

de proteínas, 8g 

de lipídio e 63g 

de carboidrato - 

embalagem 

500g. 

 

KG 350 QUAK

ER 

           

24,04 

     

8.414

,00 

 

10 

 

 

Banana Prata in 

natura de ótima 

qualidade: sã, 

compacta, e com 

cloração 

uniforme. Cor, 

odor, e sabor 

típicos da 

espécie. Poupa 

intacta e limpa: 

colhidas ao 

atingir o grau 

 

KG 

 

3200 

 

 

IN 

NATU

RA 

        

             

3,45 

 

   

11.04

0,00 
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normal de 

evolução e 

apresentadas ao 

consumo em 

perfeito estado 

de 

desenvolvimento 

do tamanho, 

conforme à 

legislação 

vigente, 

observadas as 

normas técnicas 

pertinentes à 

legislação 

sanitária. 

 

 

 

11 

 

Batata inglesa de 

ótima qualidade, 

compacta, firrne 

e com coloração 

uniforme. Cor, 

odor e sabor 

típico da espécie. 

Cascas íntegras 

sem machucados, 

manchas escuras 

ou amolecidas. 

Colhidas ao 

atingir o grau 

normal de 

evolução e 

apresentadas ao 

consumo em 

perfeito estado 

de 

desenvolvimento 

do tamanho, 

conforme 

legislação 

vigente, 

observadas as 

normas técnicas 

pertinentes à 

legislação 

sanitária de 

alimentos. Fardo 

com 50 Kg. 

 

 

 

KG 

 

 

700 

 

 

 

IN 

NATU

RA 

     

 

             

3,55 

   

 

     

2.485

,00 

12 

 

Bebida Láctea, 

sabor de frutas 

vermelhas ou 

morango. Pó para 

o preparo da 

bebida deve ser 

preparado com 

ingredientes 

limpos e de 1ª 

qualidade. 

Ingredientes: 

açúcar, leite em 

pó, corante 

natural INS 120 

(carmin). 

KG 700 
SUSTE

NTAR

E 

             

8,69 

     

6.083

,00 

Composição 

nutricional 

mínima de 14,5g 

de proteína, 4g 

de lipídios, 71g 

de carboidratos, 

com o máxima 

de 2,5% de 

umidade. - emb. 

1 Kg. 

 

13 

 

Beterraba in 

natura de ótima 

qualidade: s5, 

compacta, firme 

e COM CiOraca0 

uniforme; cor, 

odor, e sabor 

típicos das 

espécies: poupa 

intacta e limpa: 

colhidas ao 

atingir o grau 

normal de 

evolu45o e 

apresentadas ao 

consumo em 

perfeito estado 

de 

desenvolvimento 

do tamanho: 

conforme a 

legislação 

vigente, 

observadas as 

normas técnicas 

pertinentes a 

legislag5o 

sanitárias de 

alimento, fardo 

com 30 Kg. 

 

KG 350 

IN 

NAT

URA 

             

3,49 

     

1.221

,50 

 

14 

 

Carne bovina 

moída, magra, de 

1g, congelada. 

Aspecto próprio, 

não amolecida e 

nem pegajosa, 

cor própria sem 

manchas 

esverdeadas, 

cheiro e sabor 

próprio, com 

ausência de 

sujidades, 

parasitas e larvas. 

Devendo conter 

no máximo 10% 

de gordura, deve 

ser isenta de 

cartilagens e de 

ossos, e conter 

no máximo de 

3% de 

 

KG 

 

1800 

 

IN 

NAT

URA 

     

       

15,99 

 

   

28.78

2,00 
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aponevroses, 

corn registro no 

SIF ou SISP - 

embalagem de 

1kg. 

 

15 

 

Carne bovina 

resfriada ou 

congelada tipo 

charque, sem 

osso com registro 

no SIF ou SISP. 

Aspecto próprio, 

não amolecida e 

nem pegajosa, 

cor própria sem 

manchas 

esverdeadas, 

cheiro e sabor 

próprio, com 

ausência de 

sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

KG 400 

 

 

IN 

NAT

URA 

           

34,30 

   

13.72

0,00 

16 

 

Carne bovina 

resfriada ou 

congelada tipo 

músculo sem 

osso com registro 

no SIF ou SISP. 

Aspecto próprio, 

não amolecida e 

nem pegajosa, 

cor própria sem 

manchas 

esverdeadas, 

cheiro e sabor 

próprio, corn 

ausência de 

sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

KG 1000 
IN 

NAT

URA 

           

26,99 

   

26.99

0,00 

17 

 

Carne bovina 

resfriada ou 

congelada tipo 

patinho em bifes 

corn registro no 

SIF ou SISP. 

Aspecto próprio, 

não amolecida e 

nem pegajosa, 

cor própria sem 

manchas 

esverdeadas, 

cheiro e sabor 

próprio, corn 

ausência de 

sujidades, 

parasitas e larvas. 

(COTA DE 25% 

EXCLUSIVA 

PARA ME E 

EPP). 

KG 375 
IN 

NAT

URA 

           

36,98 

   

13.86

7,50 

 

18 

 

Carne bovina 

resfriada ou 

congelada tipo 

patinho em bifes 

corn registro no 

SIF ou SISP. 

Aspecto próprio, 

não amolecida e 

nem pegajosa, 

cor própria sem 

manchas 

esverdeadas, 

cheiro e sabor 

próprio, corn 

ausência de 

sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

KG 1125 
IN 

NATU

RA 

             

9,99 

   

11.23

8,75 

 

 

19 

 

Carne de frango 

tipo coxa e 

sobrecoxa 

congelada com 

adição de água 

de no máximo de 

6%. Aspecto 

próprio, não 

amolecida e nem 

pegajosa, cor 

própria sem 

manchas 

esverdeadas, 

cheiro e sabor 

próprio, corn 

ausência de 

sujidades, 

parasitas e larvas. 

— emb. de 1Kg, 

com registro no 

SIF ou SISP. 

 

 

 

KG 

 

 

800 

 

 

 

 

FRIAT

O 

     

 

             

7,99 

           

 

     

6.392

,00 

20 

 

Carne de frango 

tipo peito 

congelado com 

adição de água 

de no máximo de 

6%. Aspecto 

próprio, não 

amolecida e nem 

pegajosa, cor 

própria sem 

manchas 

esverdeadas, 

cheiro e sabor 

próprio, com 

ausência de 

sujidades, 

parasitas e larvas. 

embalagem de 15 

a 20 Kg corn 

KG 800 FRIAT

O 

             

3,00 

     

2.400

,00 
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registro no SIF 

ou SISP. 

 

21 

 

Cebola in natura 

de ótima 

qualidade: sã, 

compacta, e com 

coloração 

uniforme: cor, 

odor, e sabor 

típico da espécie. 

Poupa intacta e 

limpa: colhidas 

ao atingir o grau 

normal de 

evolução e 

apresentadas ao 

consurno em 

perfeito estado 

de 

desenvolvimento 

do tamanho, 

conforme a 

legislação 

vigente, 

observadas as 

normas técnicas 

pertinentes à 

legislação 

sanitária de 

alimento, Fardo 

corn 30Kg. 

 

KG 350 
IN 

NATU

RA 

             

1,50 

        

525,0

0 

 

22 

 

Cebolinha 

natural, Aspecto 

próprio, não 

amolecida e nem 

pegajosa, cor 

própria sem 

mancha, cheiro e 

sabor próprio, 

com ausência de 

sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

 

Maço 

 

150 

 

IN 

NATU

RA 

        

             

2,61 

        

        

391,5

0 

23 

 

Cenoura in 

natura de ótima 

qualidade: sã, 

compacta, firme 

e com coloração 

uniforme: cor, 

odor e sabor 

típico da espécie. 

Poupa intacta e 

limpa: colhidas 

ao atingir o grau 

normal de 

evolução e 

apresentada ao 

consumo em 

perfeito estado 

de 

KG 300 
IN 

NATU

RA 

             

1,50 

        

450,0

0 

desenvolvimento 

do tamanho, 

conforme a 

legislação 

vigente, 

observadas as 

normas técnicas 

pertinentes à 

legislação 

sanitária de 

alimento. Fardo 

com 30 Kg. 

 

 

 

24 

 

Cheiro Verde 

natural, Aspecto 

próprio, não 

amolecida e nem 

pegajosa, cor 

própria, sem 

manchas, cheiro 

e sabor próprio, 

com ausência de 

sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

 

 

Maço 

 

 

700 

 

 

IN 

NATU

RA 

       

 

             

1,50 

   

 

     

1.050

,00 

25 

 

Chuchu in natura 

de ótima 

qualidade: sã, 

compacta, firme 

e com coloração 

uniforme. Cor, 

odor, e sabor 

típico da espécie. 

Poupa intacta e 

limpa, colhidas 

ao atingir o grau 

normal de 

evolução e 

apresentadas ao 

consumo em 

perfeito estado 

de 

desenvolvimento 

de tamanho, 

conforme à 

legislação 

vigente, 

observadas as 

normas técnicas 

pertinentes à 

legislação 

sanitária de 

alimento. Fardo 

com 30Kg. 

 

KG 300 
IN 

NATU

RA 

             

6,02 

     

1.806

,00 

 

26 

 

Couve natural, 

Aspecto próprio, 

não amolecida e 

nem pegajosa, 

cor própria sem 

manchas, cheiro 

e sabor próprio, 

com ausência de 

 

Maço 

 

500 

 

 

IN 

NATU

RA 

     

             

2,50 

    

     

1.250

,00 
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sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

 

27 

 

Ervilhas em lata, 

produto 

preparado com as 

ervilhas 

previamente 

debulhadas, 

envazadas 

praticamente 

cruas, reidratadas 

ou pré-cozidas 

imersas ou não 

em líquido de 

cobertura 

apropriada 

submetida a 

processo 

tecnológico 

adequado antes 

ou depois de 

hermeticamente 

fechados, os 

recipientes 

utilizados a fim 

de evitar a sua 

alteração. 

Composição 

centesimal 

aproximada de 

5,2g de proteína, 

0,5g de lipídios e 

13g de 

carboidratos — 

embalagem 24 X 

200g. 

 

 

Cx 

 

80 

IN 

NATU

RA 

     

           

37,97 

  

     

3.037

,60 

28 

 

Espinafre 

natural, Aspecto 

próprio, não 

amolecida e nem 

pegajosa, cor 

própria sem 

manchas, cheiro 

e sabor próprio, 

com ausência de 

sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

Unid 80 
IN 

NATU

RA 

             

3,00 

        

240,0

0 

29 

 

Extrato de 

tomate simples 

concentrado com 

no mínimo de 

1% de 

carboidrato e 5% 

de sódio por  

porção. Deverá 

ser preparado 

com frutos 

maduros, 

escolhidos, sãos, 

sem peles e 

Unid 500 QUER

O 

             

1,22 

        

610,0

0 

sementes. O 

produto deverá 

estar isento de 

fermentações e 

não indicar 

processamento 

defeituoso. 

Contendo 350g. 

 

30 

 

Farinha com 3 

cereais (aveia, 

trigo e cevada) 

— Ingredientes: 

farinha de trigo 

enriquecida com 

ferro e ácido 

fólico, cevada, 

amido, açúcar, 

aveia, sais 

minerais, 

vitaminas e sal, 

contendo glúten. 

Composição 

nutricional em 

40g: 30g de 

carboidrato, 4g 

de proteína e 1g 

de lipídio. 

Embalagem de 

400g. 

 

Unid. 150 NEST

LE 

             

6,09 

        

913,5

0 

 

 

 

31 

 

Farinha de 

mandioca, cor: 

branca, grupo 

seca, subgrupo 

fina, tipo 1 da 

safra corrente, 

em bom estado 

de conservação, 

isento de 

fermentação, 

mofo, odores 

estranhos e de 

substâncias 

nocivas à saúde, 

isenta do radical 

cianeto, 

ausências de 

sujidade, insetos 

e parasitas. 

Embalagem: saco 

plástico atóxico 

de 1Kg, com 

identificação do 

produto, marca 

do fabricante, 

prazo de 

validade, peso 

líquido e número 

de registro no 

órgão 

competente 

devidamente 

rotulado, 

 

 

 

KG 

 

 

 

1500 

 

 

 

 

 

 

AMAF

IL 

     

 

 

             

3,88 

 

 

 

     

5.820

,00 
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conforme 

legislação 

vigente, 

observadas à 

legislação 

sanitária de 

alimentos. Fardo 

com 30 Kg. 

 

32 

 

Farinha de milho 

amarela, produto 

obtido pela 

ligeira torração 

do grão de milho, 

desgerminado ou 

não, previamente 

macerado socado 

e peneirado, 

deverão ser 

fabricadas a 

partir de matérias 

primas sãs e 

limpas isentas de 

matérias terrosas 

e parasitas. Não 

poderão estar 

úmidas ou 

rançosas, com 

umidade máxima 

de 14%p/p, com 

acidez máxima 

de 2%p/p, com 

no mínimo de 

6%p/p de 

proteína — Emb. 

1kg. 

 

KG 700 AMAF

IL 

             

2,68 

     

1.876

,00 

33 

 

Farinha de Trigo 

especial produto 

obtido a partir de 

cereal limpo 

desgerminado, 

sãos e limpos, 

isentos de 

matéria terrosa e 

em perfeito 

estado de 

conservação. 

Não poderá estar 

úmida, 

fermentada ou 

rançosa. Com 

aspecto de pó 

fino, cor branca 

ou ligeiramente 

amarelada, 

cheiro próprio e 

sabor próprio. 

Com uma 

extração máx. de 

20% e com teor 

máx. de cinzas 

de 0,68%. Com 

no mínimo de 

KG 500 

 

 

 

 

 

DO

NA 

BEN

TA 

 

 

 

 

 

             

3,19 

     

1.595

,00 

glúten seco de 

6%p/p. - 

Embalagem 1kg. 

 

34 

 

Feijão carioca 

tipo 1, de 1ª 

qualidade 

constituído de no 

mínimo de 90% a 

98% de grãos 

inteiros e 

íntegros, na cor 

característica a 

variedade 

correspondente 

de tamanho e 

formatos naturais 

maduros, limpos 

e secos, na 

composição 

centesimal de 

22g de proteína, 

1,6g de lipídios e 

60,8g de 

carboidratos — 

Emb. 1Kg. 

KG 3500 
KI 

SABO

R 

             

6,15 

   

21.52

5,00 

35 

 

Fermento 

químico em pó - 

produto formado 

de substâncias 

químicas que por 

influência do 

calor e/ou 

umidade produz 

desprendimento 

gasoso capaz de 

expandir massas 

elaboradas com 

farinhas, amidos 

ou féculas, 

aumentando-Ihes 

o volume e a 

porosidade. 

Contendo no 

ingrediente 

bicarbonato de 

sódio, carbonato 

de cálcio e 

fosfato 

monocálcico - 

Embalagem 22 g. 

 

Unid 200 ROYA

L 

             

2,34 

        

468,0

0 

36 

 

Fubá mimoso de 

milho, produto 

obtido pela 

moagem do grão 

de milho, 

desgerminado ou 

não, deverão ser 

fabricadas a 

KG 800 SINH

A 

           

33,99 

   

27.19

2,00 
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partir de matérias 

primas sãs e 

limpas isentas de 

matérias terrosas 

e parasitas. Não 

poderão estar 

úmidos ou 

rançosos, com 

umidade máxima 

de 15%p/p, com 

acidez máxima 

de 5%p/p, com 

no mínimo de 

7%p/p de 

proteína. Com o 

rendimento 

mínimo após o 

cozimento de 2,5 

vezes a mais do 

peso antes da 

cocção. — Emb. 

1Kg. 

 

37 

 

Garrafão de 

Água Mineral 

com 20L. 

 

Unid. 200 

R o S

A  

B R A

N C A  

             

7,00 

     

1.400

,00 

38 

 

Laranja in natura 

de ótima 

qualidade: são, 

compacto, e com 

coloração 

uniforme: cor, 

odor e sabor 

típico da espécie, 

poupa intacta e 

limpa, colhidas 

ao atingir o grau 

normal de 

evolução e 

apresentadas ao 

consumo em 

perfeito estado 

de 

desenvolvimento 

do tamanho, 

conforme à 

legislação 

vigente, 

observadas as 

normas técnicas 

pertinentes à 

legislação 

sanitária de 

alimento. 

 

KG 300 

IN 

NATU

RA 

             

2,50 

 

        

750,0

0 

  

39 

 

Leite 

Condensado, 

deverá ser 

fabricado com 

matérias-primas 

sãs e limpas, 

isentas de 

matéria terrosa, 

parasitas, e em 

perfeito estado 

de conservação. 

O leite 

empregado 

deverá 

apresentar-se 

normal e fresco. 

No preparo do 

produto, o leite 

deve entrar na 

proporção 

mínima de três 

partes de leite 

para uma de 

açúcar. Não 

poderá conter 

substâncias 

estranhas à sua 

composição 

normal, além das 

previstas na NTA 

56. Como 

coadjuvante da 

tecnologia de 

fabricação será 

tolerado o 

emprego de 

amido na 

dosagem máxima 

de 2%. Será 

tolerada a adição 

de aromatizantes 

naturais. Será 

proibido 

adicionar ao leite 

condensado: 

gorduras 

estranhas, 

geleificantes ou 

outras 

substâncias, 

embora inócuas, 

exceto o 

bicarbonato de 

sódio em 

quantidades 

estritamente 

necessárias para 

a redução parcial 

da acidez do 

leite. 

Composição 

Nutricional 

mínima de 60% 

carboidrato, 2% 

de lipídio e 6% 

R$ proteína. 

Unid. 350 CCGL 
             

2,89 

     

1.011

,50 
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Com registro no 

SIF ou SISP — 

embalagem de 

300 g a 500 g. 

 

40 

 

Leite em pó c/ 50 

Pct de 200gr. 

 

Fardos 60 CCGL 
         

220,00 

   

13.20

0,00       

41 

 

Leite em pó 

integral obtido 

por desidratação 

do leite de vaca 

integral e apto 

para a 

alimentação 

humana, 

mediante 

processos 

tecnológicos 

adequados 

adicionado de 

lecitina de soja 

como 

emulsionante e 

com a 

composição 

centesimal de 

26g de proteína, 

38g de 

carboidratos e 

26g de lipídios. 

Devendo ter boa 

solubilidade — 

Emb. 200g. 

(COTA DE 25% 

EXCLUSIVA 

PARA ME E 

EPP). 

 

KG 875 CCGL 
           

22,00 

   

19.25

0,00 

42 

 

Leite em pó 

integral obtido 

por desidratação 

do leite de vaca 

integral e apto 

para a 

alimentação 

humana, 

mediante 

processos 

tecnológicos 

adequados 

adicionado de 

lecitina de soja 

como 

emulsionante e 

KG 2625 CC

GL 

           

12,99 

   

34.09

8,75 

com a 

composição 

centesimal de 

26g de proteína, 

38g de 

carboidratos e 

26g de lipídios. 

Devendo ter boa 

solubilidade — 

Emb. 200g. 

 

43 

 

Linguiça mista 

tipo toscana — 

Embalagem de 

5kg com registro 

no SIF ou SISP. 

Com aspecto 

característico, 

cor própria, sem 

manchas 

pardacentas ou 

esverdeadas, 

odor e sabor 

próprio, com 

adição de água 

ou gelo no 

máximo 3%. 

 

KG 800 
SEA

RA 

             

4,50 

     

3.600

,00 

 

 

44 

 

Maçã Prata in 

natura de ótima 

qualidade: sã, 

compacta, e com 

coloração 

uniforme: cor, 

odor, e sabor 

típico da espécie, 

poupa intacta e 

limpa colhidas ao 

atingir o grau 

normal de 

evolução e 

apresentada ao 

consumo em 

perfeito estado 

de 

desenvolvimento 

do tamanho, 

conforme à 

legislação 

vigente, 

observadas as 

normas técnicas 

pertinentes à 

legislação 

sanitária de 

alimentos. 

 

 

 

KG 

 

 

300 

 

 

 

IN 

NA

TU

RA 

    

 

             

7,50 

  

 

     

2.250

,00 
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45 

 

Macarrão tipo 

parafuso com 

ovos, deverão ser 

fabricados a 

partir de matérias 

primas sãs e 

limpas isentas de 

matérias terrosas, 

parasitas e larvas, 

com o mínimo 

correspondente a 

0,045g de 

colesterol por 

quilo. As massas 

ao serem postas 

na água não 

deverão turvá-las 

antes da cocção, 

não podendo 

estar fermentadas 

ou rangosas. Na 

embalagem não 

poderá haver 

mistura de outros 

tipos de 

macarrão. Com 

rendimento mil-

limo apps o 

cozimento de 2 

vezes a mais do 

peso antes da 

cocção. — emb. 

500 g. 

 

KG 1000 
PAU

LIS

TA 

             

2,50 

     

2.500

,00 

 

46 

 

Mamão papaia 

Prata in natura 

de Ótima 

qualidade: são, 

compacto, e com 

coloração 

uniforme, cor, 

odor e sabor 

típico da espécie, 

poupa intacta e 

limpa, colhidas 

ao atingir o grau 

normal de 

evolução e 

apresentadas ao 

consumo em 

perfeito estado 

de 

desenvolvirnento 

do tamanho, 

conforme à 

legislação 

vigente 

observadas as 

normas técnicas 

pertinentes à 

legislação 

sanitária de 

alimentos. 

 

 

KG 

 

300 

 

 

IN 

NATU

RA 

    

          

1,49 

       

        

447,0

0 

47 

 

Margarina c/ sal 

com 60% a 80% 

de lipídios. 

Apresentação, 

aspecto, cheiro, 

sabor e cor 

peculiares aos 

mesmos e 

deverão estar 

isentos de ranço 

e de outras 

características 

indesejáveis - 

embalagem de 

250 g. 

 

Unid 1000 PRIM

OR 

             

2,58 

     

2.580

,00 

48 

 

Margarina 

cremosa com sal, 

pote com 250g 

de boa qualidade, 

caixa contendo 

12 unidades. 

 

Caixa 50 

 

PRIM

OR 

           

60,83 

     

3.041

,50 

49 

 

Melancia Prata 

in-natura de 

Ótima qualidade, 

sã, compacta, e 

com coloração 

uniforme, cor, 

odor, e sabor 

típico da espécie, 

poupa intacta e 

limpa, colhidas 

ao atingir o grau 

normal de 

evolução e 

apresentadas ao 

consumo em 

perfeito estado 

de 

desenvolvimento 

do tamanho, 

conforme à 

legislação 

vigente 

observadas as 

normas técnicas 

pertinentes à 

legislação 

sanitária de 

alimento. 

 

KG 500 

IN 

NATU

RA 

             

2,59 

     

1.295

,00 

50 

 

Milho para 

pipoca tipo 1, 

preparados com 

matérias primas 

sãs, limpas, 

isentas de 

matérias terrosas 

e parasitos e de 

detritos animais 

ou vegetais com 

KG 130 MARI

ZA 

             

4,46 

        

579,8

0 
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no máximo de 

15% de umidade 

- emb. 500g. 

 

51 

 

Milho Verde em 

lata, produto 

preparado com 

Milho 

previamente 

debulhados, 

envazados 

praticamente 

crus, reidratadas 

ou pré-cozidos 

imersos ou não, 

em líquido de 

cobertura 

apropriado 

submetido a 

processo 

tecnológico 

adequado antes 

ou depois de 

hermeticamente 

fechados, os 

recipientes 

utilizados a fim 

de evitar a sua 

alteração. 

Composição 

centesimal 

aproximada de 

5,2g de proteína, 

0,5g de lipídios e 

13g de 

carboidratos — 

embalagem 24 X 

200g. 

 

Cx 120 QUER

O 

           

69,99 

     

8.398

,80 

 

52 

 

Mistura para 

Bolo de 

Chocolate, 

embalagem 

contendo 450 

gramas. 

 

 

KG 

 

200 
MAR

ATA 

   

           

5,61 

 

     

1.122

,00 

53 

 

Mistura para 

Bolo de Côco, 

embalagem 

contendo 450 

gramas. 

 

KG 200 MAR

ATA 

             

5,61 

     

1.122

,00 

54 

 

Mistura para 

Bolo de Laranja, 

embalagem 

contendo 450 

gramas. 

 

KG 200 MAR

ATA 

             

5,69 

     

1.138

,00 

55 

 

Mortadela bovina 

com registro no 

SIF ou SISP, 

KG 200 SADIL

AR 

             

9,98 

     

1.996

,00 

produto 

elaborado 

unicamente com 

leite de vaca, 

com aspecto de 

massa 

semeadura, cor 

branco creme 

homogênea, 

cheiro próprio, 

sabor suave, 

levemente 

salgado próprio, 

umidade máx. 

58%p/p e lipídio 

de leite min. 

28%p/p. 

 

56 

 

Óleo de soja 

refinado Tipo 1, 

que sofreu 

processo 

tecnológico 

adequado como 

degomagem, 

neutralização, 

clarificação, 

frigorificação ou 

não de 

desodorização — 

emb. Pet 20 X 

900 ml. 

 

Cx 300 ABC 
         

198,99 

   

59.69

7,00 

57 

 

Ovos brancos de 

galinha fresco, 

tipo 03, grande 

classe a: com 

peso unitário 

mínimo de 50g., 

limpos, casca lisa 

íntegra, pouco 

porosa. Aspecto 

próprio, não 

amolecida e nem 

pegajosa, cor 

própria sem 

manchas 

esverdeadas, 

cheiro e sabor 

próprio, com 

ausência de 

sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

Cart. 500 AVIN

E 

           

11,82 

     

5.910

,00 

58 

 

Pão Francês 50 

g. 

 

KG 100 
REGI

ONAL 

             

8,19 

        

819,0

0 

59 

 

Pó de café 

torrado e moído, 

sego da ABIC - 

com tolerância 

de 1% de 

Unid 1200 PURO 

GRÃO 

             

3,45 

     

4.140

,00 



   
 

  

NOTA: Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP–Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 

2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. 

28 
 

SEXTA FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2021                                     D.O.E.M.A                                                                   068 PÁGINAS  

impurezas como 

cascas, paus, etc., 

com ausência de 

larvas, parasitas e 

substâncias 

estranhas, 

umidade máxima 

de 6% p/p e 

resíduo mineral 

fixo máximo de 

5%p/p, cafeína 

mínima de 

0,7%p/p - 

embalagem tipo 

almofada de 

250g. 

 

60 

 

Pó para gelatina 

sabores morango 

ou framboesa, 

produto 

constituído de 

gelatina 

comestível em 

pó, sal, açúcar, 

acidulante ácido 

cítrico, 

aromatizantes 

artificial de 

morango ou 

framboesa e 

corante artificial 

vermelho 

Bordeaux e 

amarelo 

crepúsculo. Com 

ausência de 

sujidades, 

parasitas e larvas. 

Composição 

nutricional na 

porção de 15,4g 

de gelatina 

preparada, 13g 

de carboidrato, 

1g de proteína, 

0g de gorduras 

totais — bem. 

75G. 

 

Unid 350 
DR 

OUTK

ER 

             

3,38 

     

1.183

,00 

61 

 

Pó para pudim 

corn leite sabor 

chocolate. 

Ingredientes: 

açúcar refinado, 

leite em pó, 

amido de milho, 

gordura vegetal 

hidrogenada, 

cacau em pó, sal 

e aroma natural 

de baunilha. 

Composição 

nutricional de 25 

Unid 345 

 

DR 

OUTK

ER 

             

2,19 

        

755,5

5 

g, 21g de 

carboidratos, 1g 

de proteína, 1g 

de gorduras 

totais — 

embalagem 50g. 

 

62 

 

Polpa de frutas 

para refresco de 

frutas com 100% 

de polpa da fruta, 

sem 

concentração de 

água, sabores 

açaí, manga, 

goiaba, cajú 

mirim, murici, 

graviola, 

mangaba, bacuri, 

cupuaçu, acerola, 

laranja ou 

abacaxi. — emb. 

5L. 

 

KG 500 
SO 

POLP

AS 

             

5,00 

     

2.500

,00 

63 

 

Presunto com 

registro no SIF 

ou SISP, produto 

elaborado 

unicamente com 

leite de vaca, 

com aspecto de 

massa 

semeadura, cor 

branco creme 

homogênea, 

cheiro próprio, 

sabor suave, 

levemente 

salgado próprio, 

umidade máx. 

58%p/p e lipídio 

de leite min. 

28%p/p. 

 

KG 500 SEAR

A 

           

17,99 

     

8.995

,00 

64 

 

Queijo tipo 

mussarela com 

registro no SIF 

ou SISP, produto 

elaborado 

unicamente com 

leite de vaca, 

com aspecto de 

massa 

semeadura, cor 

branco creme 

homogênea, 

cheiro próprio, 

sabor suave, 

levemente 

salgado próprio, 

umidade máx. 

58%p/p e lipídio 

de leite min. 

KG 500 FRIME

SA 

           

24,99 

   

12.49

5,00 
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28%p/p. 

65 

 

Quiabo in natura 

de ótima 

qualidade, sã, 

compacta, firme 

e com coloração 

uniforme, cor, 

odor, e sabor 

típicos da 

espécie, poupa 

intacta e limpa, 

colhidas ao 

atingir o grau 

normal de 

evolução e 

apresentadas ao 

consumo em 

perfeito estado 

de 

desenvolvimento 

do tamanho, 

conforme à 

legislação 

vigente, 

observadas as 

normas técnicas 

pertinentes à 

legislação 

sanitária de 

alimento. Fardo 

com 30Kg. 

 

KG 100 

 

IN 

NATU

RA 

           

18,00 

     

1.800

,00 

66 

 

Repolho natural, 

aspecto próprio, 

não amolecida e 

nem pegajosa, 

cor própria sem 

manchas, cheiro 

e sabor próprio, 

com ausência de 

sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

Maço 120 
IN 

NATU

RA 

             

4,50 

        

540,0

0 

67 

 

Rúcula Verde 

natural, Aspecto 

próprio, não 

amolecida e nem 

pegajosa, cor 

própria sem 

manchas, cheiro 

e sabor próprio, 

corn ausência de 

sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

Unid 300 

IN 

NATU

RA 

             

2,99 

        

897,0

0 

68 

 

Sal refinado, 

iodado, com 

granulação 

uniforme e com 

KG 250 GOLFI

NHO 

             

0,47 

        

117,5

0 

cristais brancos, 

com no mínimo 

de 98,5% de 

cloreto de sódio e 

com dosagem de 

sais de iodo de 

no mínimo 10mg 

e máximo de 

15mg de iodo por 

quilo de acordo 

com a Legislação 

Federal 

Específica — 

emb. de 1Kg. 

 

69 

 

Salsicha de carne 

bovina/suína tipo 

hot-dog com no 

máximo de 2% 

de amido. Com 

aspecto 

característico, 

cor própria sem 

manchas 

pardacentas ou 

esverdeadas, 

odor e sabor 

próprio, com. 

adição de água 

ou gelo no 

máxima de 10%. 

Com registro no 

SIF ou SISP— 

embalagem de 

3kg. 

 

KG 1000 LARA

NJAL 

             

5,99 

     

5.990

,00 

 

70 

 

Suco 

industrializado 

caixa com 15 

unidades. 

 

 

Caixa 

 

50 

PALM

EIRO

N 

        

             

9,99 

    

        

499,5

0 

71 

 

Tempero alho e 

sal sem pimenta. 

Valor nutricional 

em 5g, 1g de 

carboidrato, 

máximo de 5mg 

colesterol, 

1685mg de sódio 

- emb. 1kg. 

 

KG 370 MARI

ZA 

             

3,67 

     

1.357

,90 

72 

 

Tomate in-natura 

de ótima 

qualidade, são, 

compacto, e com 

coloração 

uniforme, cor, 

odor, e sabor 

típico da espécie, 

poupa intacta e 

limpa, colhidas 

ao atingir o grau 

KG 500 

IN 

NATU

RA 

             

4,50 

     

2.250

,00 
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normal de 76 

evolução e 

apresentadas ao 

consumo em 

perfeito estado 

de 

desenvolvimento 

do tamanho, 

conforme à 

legislação 

vigente 

observadas às 

normas técnicas 

pertinentes à 

legislação 

sanitária de 

alimento. Fardo 

com 30Kg. 

 

73 

 

Vinagre branco 

fermentado de 

vinho com a 

acidez mínima de 

4,0% — emb. 

750ml. 

 

Unid 400 
 

GOTA 

             

1,67 

        

668,0

0 

 

TOTAL 

 

 R$ 532.695,65 

 

15.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente 

registro de preços consta como anexo a esta Ata. 

 

3.    ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃO(S) 

PARTICIPANTE(S) 

3.1.  O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de 

Administração, Planejamento e Finanças. 

3.2.   São órgãos e entidades públicas participantes do 

registro de preços: 

3.3.   Quantitativo por órgão participante 

 

 

Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano 

Item Descrição dos Produtos Unidade Quantidade 

01 

 

Abóbora in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, firme 

e com coloração uniforme. 

Cor, odor, e sabores típicos da 

espécie. Poupa intacta e limpa, 

colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária. Fardo com 30 Kg. 

KG 160 

02 

 

Acelga natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, sem manchas, cheiro 

Maço 46 

e sabor natural, com ausência 

de sujidades, parasitas e larvas. 

 

03 

 

Achocolatado em pó 

vitaminado. Deverá ser obtido 

de matérias primas sãs e 

limpas, isentas de parasitas, 

detritos animais, cascas de 

semente de cacau e outros 

detritos vegetais. Aspecto: pó 

homogêneo, cheiro 

característico e sabor doce, 

próprio. Com umidade máxima 

de 3%. Ingredientes: açúcar, 

cacau em pó solúvel e sal 

refinado, não contém glúten. 

— embalagem de 1 Kg. 

 

KG 1610 

 

04 

 

 

Açúcar cristal contendo no 

mínimo 99,3% de carboidrato 

par porção. Deverá ser 

fabricado de cana-de-açúcar, 

livre de fermentação, isento de  

parasitas e de detritos animais 

ou vegetais - emb. 1 Kg 

 

 

KG 

 

1610 

05 

 

Açúcar tipo cristal, na cor 

branca, origem vegetal, 

sacarose, de cana-de-açúcar, 

pct de 1Kg, embalagem 

transparente, resistente, com 

solda reforçada íntegra. 

Informações nutricionais na 

embalagem, fardos com 30 Kg, 

validade de no mínimo 6 

meses. 

 

Fardos 138 

06 

 

Água Mineral copo, caixa com 

200 ml. 

 

Caixa 92 

07 

 

Alface Verde natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Maço 414 

 

 

08 

 

Arroz aguhinha longo fino 

polido tipo 1, sem glúten , 

contendo no mínimo de 90% 

de grãos inteiros com no 

máximo de 14% de umidade e 

com valor nutricional na 

porção de 50 g contendo no 

mínimo de 37g de 

carboidratos, 4g de proteínas e 

0 de gorduras totais. Com 

rendimento após o cozimento 

de no mínimo 2,5 vezes a mais 

 

 

KG 

 

 

2070 
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do peso antes da cocção, 

devendo também apresentar 

coloração branca, grãos 

íntegros e soltos após 

cozimento. - emb. 1 Kg. 

 

09 

 

Aveia em flocos finos - 

produto resultante da moagem 

de grãos de aveia após limpeza 

e classificação. Composição 

centesimal: 12g de proteínas, 

8g de lipídio e 63g de 

carboidrato - embalagem 500g. 

 

KG 161 

10 

 

Banana Prata in natura de 

ótima qualidade: sã, compacta, 

e com cloração uniforme. Cor, 

odor, e sabor típicos da 

espécie. Poupa intacta e limpa: 

colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária. 

 

KG 1472 

 

 

11 

 

Batata inglesa de ótima 

qualidade, compacta, firrne e 

com coloração uniforme. Cor, 

odor e sabor típico da espécie. 

Cascas íntegras sem 

machucados, manchas escuras 

ou amolecidas. Colhidas ao 

atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimentos. Fardo 

com 50 Kg. 

 

 

 

KG 

 

 

322 

12 

 

Bebida Láctea, sabor de frutas 

vermelhas ou morango. Pó 

para o preparo da bebida deve 

ser preparado com ingredientes 

limpos e de 1ª qualidade. 

Ingredientes: açúcar, leite em 

pó, corante natural INS 120 

(carmim). Composição 

nutricional mínima de 14,5g de 

proteína, 4g de lipídios, 71g de 

carboidratos, com o máximo de 

2,5% de umidade. - emb. 1Kg. 

 

KG 322 

13 

 

Beterraba in natura de ótima 

qualidade: s5, compacta, firme 

KG 160 

e COM CiOraca0 uniforme; 

cor, odor, e sabor típicos das 

espécies: poupa intacta e 

limpa: colhidas ao atingir o 

grau normal de evolu45o e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho: 

conforme a legislação vigente 

observadas as normas técnicas 

pertinentes a legislação 

sanitárias de alimento, fardo 

com 30Kg. 

 

14 

 

Carne bovina moída, magra, de 

1g, congelada. Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas esverdeadas, cheiro e 

sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

Devendo conter no máximo 

10% de gordura, deve ser 

isenta de cartilagens e de 

ossos, e conter no máximo de 

3% de aponevroses, corn 

registro no SIF ou SISP - 

embalagem de 1kg. 

 

KG 828 

15 

 

Carne bovina resfriada ou 

congelada tipo charque, sem 

osso com registro no SIF ou 

SISP. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

KG 184 

 

16 

 

 

Carne bovina resfriada ou 

congelada tipo músculo sem 

osso com registro no SIF ou 

SISP. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, corn ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

 

KG 

 

460 

17 

 

Carne bovina resfriada ou 

congelada tipo patinho em 

bifes com registro no SIF ou 

SISP. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, corn ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

KG 690 

18 
 

Carne de frango tipo coxa e 
KG 368 
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sobrecoxa congelada com 

adição de água de no máximo 

de 6%. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. — 

emb. de 1Kg, com registro no 

SIF ou SISP. 

 

19 

 

Carne de frango tipo peito 

congelado com adição de água 

de no máximo de 6%. Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas esverdeadas, cheiro e 

sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

Embalagem de 15 a 20 Kg 

corn registro no SIF ou SISP. 

 

KG 368 

20 

 

Cebola in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, e com 

coloração uniforme: cor, odor, 

e sabor típico da espécie. 

Poupa intacta e limpa: colhidas 

ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme a legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento, Fardo 

com 30Kg. 

 

KG 160 

21 

 

Cebolinha natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

mancha, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Maço 68 

 

22 

 

 

Cenoura in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, firme 

e com coloração uniforme: cor, 

odor e sabor típico da espécie. 

Poupa intacta e limpa: colhidas 

ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentada ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme a legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento. Fardo 

com 30 Kg. 

 

 

KG 

 

138 

 

23 

 

 

 

Maço 

 

322 

Cheiro Verde natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria, sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

24 

 

Chuchu in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, firme 

e com coloração uniforme. 

Cor, odor, e sabor típico da 

espécie. Poupa intacta e limpa, 

colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento de tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento. Fardo 

com 30Kg. 

 

KG 138 

25 

 

Couve natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Maço 230 

26 

 

Ervilhas em lata, produto 

preparado com as ervilhas 

previamente debulhadas, 

envazadas praticamente cruas, 

reidratadas ou pré-cozidas 

imersas ou não em líquido de 

cobertura apropriada 

submetida a processo 

tecnológico adequado antes ou 

depois de hermeticamente 

fechados, os recipientes 

utilizados a fim de evitar a sua 

alteração. Composição 

centesimal aproximada de 5,2g 

de proteína, 0,5g de lipídios e 

13g de carboidratos — 

embalagem 24 X 200g. 

 

Cx 36 

27 

 

Espinafre natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Mc 36 

28 

 

Extrato de tomate simples 

concentrado com no mínimo 

de 1% de carboidrato e 5% de 

sódio por porção. Deverá ser 

preparado com frutos maduros, 

escolhidos, sãos, sem peles e 

Unid 230 
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sementes. O produto deverá 

estar isento de fermentações e 

não indicar processamento 

defeituoso. Contendo 350g. 

 

 

29 

 

Farinha com 3 cereais (aveia, 

trigo e cevada) — 

Ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido 

fólico, cevada, amido, açúcar, 

aveia, sais minerais, vitaminas 

e sal, contendo glúten. 

Composição nutricional em 

40g: 30g de carboidrato, 4g de 

proteína e 1g de lipídio. 

Embalagem de 400g. 

 

 

Unid. 

 

68 

30 

 

Farinha de mandioca, cor: 

branca, grupo seca, subgrupo 

fina, tipo 1 da safra corrente, 

em bom estado de 

conservação, isento de 

fermentação, mofo, odores 

estranhos e de substâncias 

nocivas à saúde, isenta do 

radical cianeto, ausências de 

sujidade, insetos e parasitas. 

Embalagem: saco plástico 

atóxico de 1Kg, com 

identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de 

validade, peso líquido e 

número de registro no órgão 

competente devidamente 

rotulado, conforme legislação 

vigente, observadas à 

legislação sanitária de 

alimentos. Fardo com 30Kg. 

 

KG 690 

31 

 

Farinha de milho amarela, 

produto obtido pela ligeira 

torração do grão de milho, 

desgerminado ou não, 

previamente macerado socado 

e peneirado, deverão ser 

fabricadas a partir de matérias 

primas sãs e limpas isentas de 

matérias terrosas e parasitas. 

Não poderão estar úmidas ou 

rançosas, com umidade 

máxima de 14%p/p, com 

acidez máxima de 2%p/p, com 

no mínimo de 6%p/p de 

proteína — Emb. 1kg. 

 

KG 322 

 

32 

 

Farinha de Trigo especial 

produto obtido a partir de 

cereal limpo desgerminado, 

sãos e limpos, isentos de 

matéria terrosa e em perfeito 

estado de conservação. Não 

poderá estar úmida, fermentada 

KG 230 

ou rançosa. Com aspecto de pó 

fino, cor branca ou 

ligeiramente amarelada, cheiro 

próprio e sabor próprio. Com 

uma extração máx. de 20% e 

com teor máx. de cinzas de 

0,68%. Com no mínimo de 

glúten seco de 6%p/p. - 

Embalagem 1kg. 

 

33 

 

Feijão carioca tipo 1, de 1ª 

qualidade constituído de no 

mínimo de 90% a 98% de 

grãos inteiros e íntegros, na cor 

característica a variedade 

correspondente de tamanho e 

formatos naturais maduros, 

limpos e secos, na composição 

centesimal de 22g de proteína, 

1,6g de lipídios e 60,8g de 

carboidratos — Emb. 1Kg 

 

KG 1610 

34 

 

Fermento químico em pó - 

produto formado de 

substâncias químicas que por 

influência do calor e/ou 

umidade produz 

desprendimento gasoso capaz 

de expandir massas elaboradas 

com farinhas, amidos ou 

féculas, aumentando-Ihes o 

volume e a porosidade. 

Contendo no ingrediente 

bicarbonato de sódio, 

carbonato de cálcio e fosfato 

monocálcico - Embalagem 22 

g. 

 

Unid 92 

 

 

 

35 

 

 

Fubá mimoso de milho, 

produto obtido pela moagem 

do grão de milho, 

desgerminado ou não, deverão 

ser fabricadas a partir de 

matérias primas sãs e limpas 

isentas de matérias terrosas e 

parasitas. Não poderão estar 

úmidos ou rançosos, com 

umidade máxima de 15%p/p, 

com acidez máxima de 5%p/p, 

com no mínimo de 7%p/p de 

proteína. Com o rendimento 

mínimo após o cozimento de 

2,5 vezes a mais do peso antes 

da cocção. — Emb. 1Kg. 

 

 

 

 

KG 

 

 

 

368 

36 

 

Garrafão de Água Mineral com 

20L. 

 

Unid. 92 

37 

 

Laranja in natura de ótima 

qualidade: são, compacto, e 

KG 138 
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com coloração uniforme: cor, 

odor e sabor típico da espécie, 

poupa intacta e limpa, colhidas 

ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento. 

 

38 

 

Leite Condensado, deverá ser 

fabricado com matérias-primas 

sãs e limpas, isentas de matéria 

terrosa, parasitas, e em perfeito 

estado de conservação. O leite 

empregado deverá apresentar-

se normal e fresco. No preparo 

do produto, o leite deve entrar 

na proporção mínima de três 

partes de leite para uma de 

açúcar. Não poderá conter 

substâncias estranhas à sua 

composição normal, além das 

previstas na NTA 56. Como 

coadjuvante da tecnologia de 

fabricação será tolerado o 

emprego de amido na dosagem 

máxima de 2%. Será tolerada a 

adição de aromatizantes 

naturais. Será proibido 

adicionar ao leite condensado: 

gorduras estranhas, 

geleificantes ou outras 

substâncias, embora inócuas, 

exceto o bicarbonato de sódio 

em quantidades estritamente 

necessárias para a redução 

parcial da acidez do leite. 

Composição Nutricional 

mínima de 60% carboidrato, 

2% de lipídio e 6% R$ 

proteína. Com registro no SIF 

ou SISP — embalagem de 300 

g a 500 g. 

 

Unid. 160 

39 

 

Leite em pó c/ 50 pct de 200g. 

 

Fardos 28 

40 

 

Leite em pó integral obtido por 

desidratação do leite de vaca 

integral e apto para a 

alimentação humana, mediante 

processos tecnológicos 

adequados adicionado de 

lecitina de soja como 

emulsionante e com a 

composição centesimal de 26g 

de proteína, 38g de 

carboidratos e 26g de lipídios. 

Devendo ter boa solubilidade 

— Emb. 200g. 

 

KG 1610 

41 

 

Linguiça mista tipo toscana — 

Embalagem de 5kg com 

registro no SIF ou SISP. Com 

aspecto característico, cor 

própria, sem manchas 

pardacentas ou esverdeadas, 

odor e sabor próprio, com 

adição de água ou gelo no 

máximo 3%. 

 

KG 368 

 

42 

 

 

Maçã Prata in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, e com 

coloração uniforme: cor, odor, 

e sabor típico da espécie, 

poupa intacta e limpa colhidas 

ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentada ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimentos. 

 

 

KG 

 

138 

43 

 

Macarrão tipo parafuso com 

ovos, deverão ser fabricados a 

partir de materias primas sãs e 

limpas isentas de matérias 

terrosas, parasitas e larvas, 

com o mínimo correspondente 

a 0,045g de colesterol por 

quilo. As massas ao serem 

postas na água não deverão 

turvá-las antes da cocção, não 

podendo estar fermentadas ou 

rangosas. Na embalagem não 

poderá haver mistura de outros 

tipos de macarrão. Com 

rendimento mil-limo apps o 

cozimento de 2 vezes a mais 

do peso antes da cocção. — 

emb. 500 g. 

 

KG 460 

 

44 

 

Mamão papaia Prata in natura 

de Ótima qualidade: são, 

compacto, e com coloração 

uniforme, cor, odor e sabor 

típico da espécie, poupa intacta 

e limpa, colhidas ao atingir o 

grau normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimentos. 

 

 

KG 

 

138 

45 

 

Margarina c/ sal com 60% a 

80% de lipídios. Apresentação, 

Unid 460 
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aspecto, cheiro, sabor e cor 

peculiares aos mesmos e 

deverão estar isentos de ranço 

e de outras características 

indesejáveis - embalagem de 

250 g. 

 

46 

 

Margarina cremosa com sal, 

pote com 250g de boa 

qualidade, caixa contendo 12 

unidades. 

 

Caixa 22 

47 

 

Melancia Prata in-natura de 

Ótima qualidade, sã, compacta, 

e com coloração uniforme, cor, 

odor, e sabor típico da espécie, 

poupa intacta e limpa, colhidas 

ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento. 

 

KG 230 

 

48 

 

Milho para pipoca tipo 1, 

preparados com matérias 

primas sãs, limpas, isentas de 

matérias terrosas e parasitos e 

de detritos animais ou vegetais 

com no máximo de 15% de 

umidade - emb. 500g. 

 

 

KG 

 

60 

49 

 

Milho Verde em lata, produto 

preparado com Milho 

previamente debulhados, 

envazados praticamente crus, 

reidratadas ou pré-cozidos 

imersos ou não, em líquido de 

cobertura apropriado 

submetido a processo 

tecnológico adequado antes ou 

depois de hermeticamente 

fechados, os recipientes 

utilizados a fim de evitar a sua 

alteração. Composição 

centesimal aproximada de 5,2g 

de proteína, 0,5g de lipídios e 

13g de carboidratos — 

embalagem 24 X 200g. 

 

Cx 55 

50 

 

Mistura para Bolo de 

Chocolate, embalagem 

contendo 450 gramas. 

 

KG 92 

51 

 

Mistura para Bolo de Côco, 

embalagem contendo 450 

gramas. 

 

KG 92 

52 

 

Mistura para Bolo de Laranja, 

embalagem contendo 450 

gramas. 

 

KG 92 

53 

 

Mortadela bovina com registro 

no SIF ou SISP, produto 

elaborado unicamente corn 

leite de vaca, com aspecto de 

massa semeadura, cor branco 

creme homogênea, cheiro 

próprio, sabor suave, 

levemente salgado próprio, 

umidade max. 58%p/p e lipídio 

de leite min. 28%p/p. 

 

KG 92 

54 

 

Óleo de soja refinado Tipo 1, 

que sofreu processo 

tecnológico adequado como 

degomagem, neutralização, 

clarificação, frigorificação ou 

não de desodorização — emb. 

Pet 20 X 900 ml. 

 

Cx 138 

55 

 

Ovos brancos de galinha 

fresco, tipo 03, grande classe a: 

com peso unitário mínimo de 

50g, limpos, casca lisa íntegra, 

pouco porosa. Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, 

cor própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Cart. 230 

56 

 

Pão Francês 50 g. 

 

KG 46 

 

57 

 

Pó de café torrado e moído, 

sego da ABIC - com tolerância 

de 1% de impurezas como 

cascas, paus, etc., com 

ausência de larvas, parasitas e 

substâncias estranhas, umidade 

máxima de 6% p/p e resíduo 

mineral fixo máximo de 

5%p/p, cafeína mínima de 

0,7%p/p - embalagem tipo 

almofada de 250g. 

 

 

Unid 

 

552 

58 

 

Pó para gelatina sabores 

morango ou framboesa, 

produto constituído de gelatina 

comestível em pó, sal, açúcar, 

acidulante ácido cítrico, 

aromatizantes artificial de 

morango ou framboesa e 

corante artificial vermelho 

Bordeaux e amarelo 

crepúsculo. Com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

Unid 160 
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Composição nutricional na 

porção de 15,4g de gelatina 

preparada, 13g de carboidrato, 

1g de proteína, 0g de gorduras 

totais — bem. 75G. 

 

59 

 

Pó para pudim com leite sabor 

chocolate. Ingredientes: açúcar 

refinado, leite em pó, amido de 

milho, gordura vegetal 

hidrogenada, cacau em pó, sal 

e aroma natural de baunilha. 

Composição nutricional de 25 

g, 21g de carboidratos, 1g de 

proteína, 1g de gorduras totais 

— embalagem 50g. 

 

Unid 159 

60 

 

Polpa de frutas para refresco de 

frutas com 100% de polpa da 

fruta, sem concentração de 

água, sabores açaí, manga, 

goiaba, cajú mirim, murici, 

graviola, mangaba, bacuri, 

cupuaçu, acerola, laranja ou 

abacaxi. — emb. 5 I. 

 

KG 230 

61 

 

Presunto com registro no SIF 

ou SISP, produto elaborado 

unicamente corn leite de vaca, 

com aspecto de massa 

semeadura, cor branco creme 

homogênea, cheiro próprio, 

sabor suave, levemente salgado 

próprio, umidade máx. 58%p/p 

e lipídio de leite min. 28%p/p. 

 

KG 230 

62 

 

Queijo tipo mussarela com 

registro no SIF ou SISP, 

produto elaborado unicamente 

com leite de vaca, com aspecto 

de massa semeadura, cor 

branco creme homogênea, 

cheiro próprio, sabor suave, 

levemente salgado próprio, 

umidade máx. 58%p/p e lipídio 

de leite min. 28%p/p. 

 

KG 230 

 

63 

 

Quiabo in natura de ótima 

qualidade, sã, compacta, firme 

e com coloração uniforme, cor, 

odor, e sabor típicos da 

espécie, poupa intacta e limpa, 

colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento. Fardo 

 

KG 

 

46 

com 30Kg. 

 

64 

 

Repolho natural, aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Maço 55 

65 

 

Rúcula Verde natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, corn ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Mg 138 

66 

 

Sal refinado, iodado, com 

granulação uniforme e corn 

cristais brancos, com no 

mínimo de 98,5% de cloreto de 

sódio e com dosagem de sais 

de iodo de no mínimo 10mg e 

máximo de 15mg de iodo por 

quilo de acordo com a 

Legislação Federal Específica 

— emb. de 1Kg. 

 

KG 114 

67 

 

Salsicha de carne bovina/suína 

tipo hot-dog com no máximo 

de 2% de amido. Com aspecto 

característico, cor própria sem 

manchas pardacentas ou 

esverdeadas, odor e sabor 

próprio, com. adição de água 

ou gelo no máxima de 10%. 

Com registro no SIF ou 

SISP— embalagem de 3kg. 

 

KG 460 

 

68 

 

 

Suco industrializado caixa com 

15 unidades. 

 

 

Caixa 

 

24 

69 

 

Tempero alho e sal sem 

pimenta. Valor nutricional em 

5g, 1g de carboidrato, máximo 

de 5mg colesterol, 1685mg de 

sódio - emb. 1kg. 

 

KG 171 

70 

 

Tomate in-natura de ótima 

qualidade, são, compacto, e 

com coloração uniforme, cor, 

odor, e sabor típico da espécie, 

poupa intacta e limpa, colhidas 

ao atingir o grau normal de 76 

evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas às normas técnicas 

KG 230 
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pertinentes à legislação 

sanitária de alimento. Fardo 

com 30Kg. 

 

 

71 

 

Vinagre branco fermentado de 

vinho com a acidez mínima de 

4,0% — emb. 750ml. 

 

 

Unid 

 

184 

 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 

Finanças 

Item Descrição dos Produtos Unidade Quantidade 

01 

 

Abóbora in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, firme 

e com coloração uniforme. 

Cor, odor, e sabores típicos da 

espécie. Poupa intacta e limpa, 

colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária. Fardo com 30 Kg. 

 

KG 77 

 

02 

 

Acelga natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, sem manchas, cheiro 

e sabor natural, com ausência 

de sujidades, parasitas e larvas. 

 

 

Maço 

 

22 

03 

 

Achocolatado em pó 

vitaminado. Deverá ser obtido 

de matérias primas sãs e 

limpas, isentas de parasitas, 

detritos animais, cascas de 

semente de cacau e outros 

detritos vegetais. Aspecto: pó 

homogêneo, cheiro 

característico e sabor doce, 

próprio. Com umidade máxima 

de 3%. Ingredientes: açúcar, 

cacau em pó solúvel e sal 

refinado, não contém glúten. 

— embalagem de 1 Kg. 

 

KG 770 

 

04 

 

Açúcar cristal contendo no 

mínimo 99,3% de carboidrato 

par porção. Deverá ser 

fabricado de cana-de-açúcar, 

livre de fermentação, isento de  

parasitas e de detritos animais 

ou vegetais - emb. 1 Kg 

 

 

KG 

 

770 

05 

 

Açúcar tipo cristal, na cor 

branca, origem vegetal, 

sacarose, de cana-de-açúcar, 

pct de 1Kg, embalagem 

Fardos 66 

transparente, resistente, com 

solda reforçada íntegra. 

Informações nutricionais na 

embalagem, fardos com 30 Kg, 

validade de no mínimo 6 

meses. 

 

06 

 

Água Mineral copo, caixa com 

200 ml. 

 

Caixa 44 

07 

 

Alface Verde natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Maço 198 

 

08 

 

Arroz aguhinha longo fino 

polido tipo 1, sem glúten, 

contendo no mínimo de 90% 

de grãos inteiros com no 

máximo de 14% de umidade e 

com valor nutricional na 

porção de 50 g contendo no 

mínimo de 37g de 

carboidratos, 4g de proteínas e 

0 de gorduras totais. Com 

rendimento após o cozimento 

de no mínimo 2,5 vezes a mais 

do peso antes da cocção, 

devendo também apresentar 

coloração branca, grãos 

íntegros e soltos após 

cozimento. - emb. 1 Kg. 

 

 

KG 

 

990 

09 

 

Aveia em flocos finos - 

produto resultante da moagem 

de grãos de aveia após limpeza 

e classificação. Composição 

centesimal: 12g de proteínas, 

8g de lipídio e 63g de 

carboidrato - embalagem 500g. 

 

KG 77 

 

10 

 

Banana Prata in natura de 

ótima qualidade: sã, compacta, 

e com cloração uniforme. Cor, 

odor, e sabor típicos da 

espécie. Poupa intacta e limpa: 

colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária. 

 

 

KG 

 

704 

 

 

11 

 

Batata inglesa de ótima 

qualidade, compacta, firme e 

 

 

KG 

 

 

154 
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com coloração uniforme. Cor, 

odor e sabor típico da espécie. 

Cascas íntegras sem 

machucados, manchas escuras 

ou amolecidas. Colhidas ao 

atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimentos. Fardo 

com 50 Kg. 

 

 

12 

 

 

Bebida Láctea, sabor de frutas 

vermelhas ou morango. Pó 

para o preparo da bebida deve 

ser preparado com ingredientes 

limpos e de 1ª qualidade. 

Ingredientes: açúcar, leite em 

pó, corante natural INS 120 

(carmim). Composição 

nutricional mínima de 14,5g de 

proteína, 4g de lipídios, 71g de 

carboidratos, com o máxima de 

2,5% de umidade. - emb. 1 Kg. 

 

 

KG 

 

154 

13 

 

Beterraba in natura de ótima 

qualidade: s5, compacta, firme 

e COM CiOraca0 uniforme; 

cor, odor, e sabor típicos das 

espécies: poupa intacta e 

limpa: colhidas ao atingir o 

grau normal de evolu45o e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho: 

conforme a legislação vigente 

observadas as normas técnicas 

pertinentes a legislag5o 

sanitárias de alimento, fardo 

com 30 Kg 

 

KG 77 

 

14 

 

Carne bovina moída, magra, de 

1g, congelada. Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas esverdeadas, cheiro e 

sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

Devendo conter no máximo 

10% de gordura, deve ser 

isenta de cartilagens e de 

ossos, e conter no máximo de 

3% de aponevroses, corn 

registro no SIF ou SISP - 

embalagem de 1kg. 

 

 

KG 

 

396 

15 

 

Carne bovina resfriada ou 

congelada tipo charque, sem 

KG 88 

osso corn registro no SIF ou 

SISP. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

 

16 

 

Carne bovina resfriada ou 

congelada tipo músculo sem 

osso com registro no SIF ou 

SISP. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, corn ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

 

KG 

 

220 

17 

 

Carne bovina resfriada ou 

congelada tipo patinho em 

bifes corn registro no SIF ou 

SISP. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, corn ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

KG 330 

18 

 

Carne de frango tipo coxa e 

sobrecoxa congelada com 

adição de água de no máximo 

de 6%. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, corn ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. — 

emb. de 1Kg, com registro no 

SIF ou SISP. 

 

KG 176 

19 

 

Carne de frango tipo peito 

congelado com adição de água 

de no máximo de 6%. Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas esverdeadas, cheiro e 

sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

embalagem de 15 a 20 Kg corn 

registro no SIF ou SISP. 

 

KG 176 

20 

 

Cebola in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, e com 

coloração uniforme: cor, odor, 

e sabor típico da espécie. 

Poupa intacta e limpa: colhidas 

ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao 

consurno em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme a legislação vigente, 

KG 77 
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observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento, Fardo 

corn 30Kg. 

 

21 

 

Cebolinha natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

mancha, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Maço 33 

22 

 

Cenoura in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, firme 

e com coloração uniforme: cor, 

odor e sabor típico da espécie. 

Poupa intacta e limpa: colhidas 

ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentada ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme a legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento. Fardo 

com 30 Kg. 

 

KG 66 

23 

 

Cheiro Verde natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria, sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Maço 154 

24 

 

Chuchu in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, firme 

e com coloração uniforme. 

Cor, odor, e sabor típico da 

espécie. Poupa intacta e limpa, 

colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento de tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento. Fardo 

com 30Kg. 

 

KG 66 

25 

 

Couve natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Maço 110 

 

26 

 

Ervilhas em lata, produto 

preparado com as ervilhas 

previamente debulhadas, 

 

Cx 

 

18 

envazadas praticamente cruas, 

reidratadas ou pré-cozidas 

imersas ou não em líquido de 

cobertura apropriada 

submetida a processo 

tecnológico adequado antes ou 

depois de hermeticamente 

fechados, os recipientes 

utilizados a fim de evitar a sua 

alteração. Composição 

centesimal aproximada de 5,2g 

de proteína, 0,5g de lipídios e 

13g de carboidratos — 

embalagem 24 X 200g. 

 

27 

 

Espinafre natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Mc 18 

28 

 

Extrato de tomate simples 

concentrado com no mínimo 

de 1% de carboidrato e 5% de 

sódio por porção. Deverá ser 

preparado com frutos maduros, 

escolhidos, sãos, sem peles e 

sementes. O produto deverá 

estar isento de fermentações e 

não indicar processamento 

defeituoso. Contendo 350g. 

 

Unid 110 

 

29 

 

 

Farinha com 3 cereais (aveia, 

trigo e cevada) — 

Ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido 

fólico, cevada, amido, açúcar, 

aveia, sais minerais, vitaminas 

e sal, contendo glúten. 

Composição nutricional em 

40g: 30g de carboidrato, 4g de 

proteína e 1g de lipídio. 

Embalagem de 400g. 

 

 

Unid. 

 

33 

30 

 

Farinha de mandioca, cor: 

branca, grupo seca, subgrupo 

fina, tipo 1 da safra corrente, 

em bom estado de 

conservação, isento de 

fermentação, mofo, odores 

estranhos e de substâncias 

nocivas à saúde, isenta do 

radical cianeto, ausências de 

sujidade, insetos e parasitas. 

Embalagem: saco plástico 

atóxico de 1 Kg, com 

identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de 

validade, peso líquido e 

número de registro no órgão 

KG 330 
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competente devidamente 

rotulado, conforme legislação 

vigente, observadas à 

legislação sanitária de 

alimentos. Fardo com 30 Kg. 

 

31 

 

Farinha de milho amarela, 

produto obtido pela ligeira 

torração do grão de milho, 

desgerminado ou não, 

previamente macerado socado 

e peneirado, deverão ser 

fabricadas a partir de matérias 

primas sãs e limpas isentas de 

matérias terrosas e parasitas. 

Não poderão estar úmidas ou 

rançosas, com umidade 

máxima de 14%p/p, com 

acidez máxima de 2%p/p, com 

no mínimo de 6%p/p de 

proteína — Emb. 1kg. 

 

KG 154 

32 

 

Farinha de Trigo especial 

produto obtido a partir de 

cereal limpo desgerminado, 

sãos e limpos, isentos de 

matéria terrosa e em perfeito 

estado de conservação. Não 

poderá estar úmida, fermentada 

ou rançosa. Com aspecto de pó 

fino, cor branca ou 

ligeiramente amarelada, cheiro 

próprio e sabor próprio. Com 

uma extração máx. de 20% e 

com teor máx. de cinzas de 

0,68%. Com no mínimo de 

glúten seco de 6%p/p. - 

Embalagem 1kg. 

 

KG 110 

33 

 

Feijão carioca tipo 1, de 1ª 

qualidade constituído de no 

mínimo de 90% a 98% de 

grãos inteiros e íntegros, na cor 

característica a variedade 

correspondente de tamanho e 

formatos naturais maduros, 

limpos e secos, na composição 

centesimal de 22g de proteína, 

1,6g de lipídios e 60,8g de 

carboidratos — Emb. 1Kg. 

 

KG 770 

34 

 

Fermento químico em pó - 

produto formado de 

substâncias químicas que por 

influência do calor e/ou 

umidade produz 

desprendimento gasoso capaz 

de expandir massas elaboradas 

com farinhas, amidos ou 

féculas, aumentando-Ihes o 

volume e a porosidade. 

Contendo no ingrediente 

Unid 44 

bicarbonato de sódio, 

carbonato de cálcio e fosfato 

monocálcico - Embalagem 22 

g. 

 

35 

 

Fubá mimoso de milho, 

produto obtido pela moagem 

do grão de milho, 

desgerminado ou não, deverão 

ser fabricadas a partir de 

matérias primas sãs e limpas 

isentas de matérias terrosas e 

parasitas. Não poderão estar 

úmidos ou rançosos, com 

umidade máxima de 15%p/p, 

com acidez máxima de 5%p/p, 

com no mínimo de 7%p/p de 

proteína. Com o rendimento 

mínimo após o cozimento de 

2,5 vezes a mais do peso antes 

da cocção. — Emb. 1Kg. 

 

KG 176 

36 

 

Garrafão de Água Mineral com 

20L. 

 

Unid. 44 

 

37 

 

 

Laranja in natura de ótima 

qualidade: são, compacto, e 

com coloração uniforme: cor, 

odor e sabor típico da espécie, 

poupa intacta e limpa, colhidas 

ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento. 

 

 

KG 

 

66 

38 

 

Leite Condensado, deverá ser 

fabricado com matérias-primas 

sãs e limpas, isentas de matéria 

terrosa, parasitas, e em perfeito 

estado de conservação. O leite 

empregado deverá apresentar-

se normal e fresco. No preparo 

do produto, o leite deve entrar 

na proporção mínima de três 

partes de leite para uma de 

açúcar. Não poderá conter 

substâncias estranhas à sua 

composição normal, além das 

previstas na NTA 56. Como 

coadjuvante da tecnologia de 

fabricação será tolerado o 

emprego de amido na dosagem 

máxima de 2%. Será tolerada a 

adição de aromatizantes 

naturais. Será proibido 

adicionar ao leite condensado: 

gorduras estranhas, 

Unid. 77 



   
 

  

NOTA: Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP–Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 

2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. 

41 
 

SEXTA FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2021                                     D.O.E.M.A                                                                   068 PÁGINAS  

geleificantes ou outras 

substâncias, embora inócuas, 

exceto o bicarbonato de sódio 

em quantidades estritamente 

necessárias para a redução 

parcial da acidez do leite. 

Composição Nutricional 

mínima de 60% carboidrato, 

2% de lipídio e 6% R$ 

proteína. Com registro no SIF 

ou SISP — embalagem de 300 

g a 500 g. 

 

39 

 

Leite em pó c/ 50 pct de 200g. 

 

Fardos 13 

40 

 

Leite em pó integral obtido por 

desidratação do leite de vaca 

integral e apto para a 

alimentação humana, mediante 

processos tecnológicos 

adequados adicionado de 

lecitina de soja como 

emulsionante e com a 

composição centesimal de 26g 

de proteína, 38g de 

carboidratos e 26g de lipídios. 

Devendo ter boa solubilidade 

— Emb. 200g. 

 

KG 770 

41 

 

Linguiça mista tipo toscana — 

Embalagem de 5kg com 

registro no SIF ou SISP. Com 

aspecto característico, cor 

própria, sem manchas 

pardacentas ou esverdeadas, 

odor e sabor próprio, com 

adição de água ou gelo no 

máximo 3%. 

 

KG 176 

42 

 

Maçã Prata in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, e com 

coloração uniforme: cor, odor, 

e sabor típico da espécie, 

poupa intacta e limpa colhidas 

ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentada ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimentos. 

 

KG 66 

43 

 

Macarrão tipo parafuso com 

ovos, deverão ser fabricados a 

partir de matérias primas sãs e 

limpas isentas de matérias 

terrosas, parasitas e larvas, 

com o mínimo correspondente 

a 0,045g de colesterol por 

quilo. As massas ao serem 

KG 220 

postas na água não deverão 

turvá-las antes da cocção, não 

podendo estar fermentadas ou 

rançosas. Na embalagem não 

poderá haver mistura de outros 

tipos de macarrão. Com 

rendimento mil-limo apps o 

cozimento de 2 vezes a mais 

do peso antes da cocção. — 

emb. 500 g. 

 

 

44 

 

Mamão papaia Prata in natura 

de Ótima qualidade: são, 

compacto, e com coloração 

uniforme, cor, odor e sabor 

típico da espécie, poupa intacta 

e limpa, colhidas ao atingir o 

grau normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimentos. 

 

 

KG 

 

66 

45 

 

Margarina c/ sal com 60% a 

80% de lipídios. Apresentação, 

aspecto, cheiro, sabor e cor 

peculiares aos mesmos e 

deverão estar isentos de ranço 

e de outras características 

indesejáveis - embalagem de 

250 g. 

 

Unid 220 

46 

 

Margarina cremosa com sal, 

pote com 250g de boa 

qualidade, caixa contendo 12 

unidades. 

 

Caixa 11 

 

47 

 

Melancia Prata in-natura de 

Ótima qualidade, sã, compacta, 

e com coloração uniforme, cor, 

odor, e sabor típico da espécie, 

poupa intacta e limpa, colhidas 

ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento. 

 

 

KG 

 

110 

48 

 

Milho para pipoca tipo 1, 

preparados com matérias 

primas sãs, limpas, isentas de 

matérias terrosas e parasitos e 

de detritos animais ou vegetais 

com no máximo de 15% de 

umidade - emb. 500g. 

KG 28 
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49 

 

Milho Verde em lata, produto 

preparado com Milho 

previamente debulhados, 

envazados praticamente crus, 

reidratadas ou pré-cozidos 

imersos ou não, em líquido de 

cobertura apropriado 

submetido a processo 

tecnológico adequado antes ou 

depois de hermeticamente 

fechados, os recipientes 

utilizados a fim de evitar a sua 

alteração. Composição 

centesimal aproximada de 5,2g 

de proteína, 0,5g de lipídios e 

13g de carboidratos — 

embalagem 24 X 200g. 

 

Cx 26 

50 

 

Mistura para Bolo de 

Chocolate, embalagem 

contendo 450 gramas. 

 

KG 44 

51 

 

Mistura para Bolo de Côco, 

embalagem contendo 450 

gramas. 

 

KG 44 

52 

 

Mistura para Bolo de Laranja, 

embalagem contendo 450 

gramas. 

 

KG 44 

 

53 

 

 

Mortadela bovina com registro 

no SIF ou SISP, produto 

elaborado unicamente corn 

leite de vaca, com aspecto de 

massa semeadura, cor branco 

creme homogênea, cheiro 

próprio, sabor suave, 

levemente salgado próprio, 

umidade máx. 58%p/p e lipídio 

de leite min. 28%p/p. 

 

 

KG 

 

44 

54 

 

Óleo de soja refinado Tipo 1, 

que sofreu processo 

tecnológico adequado como 

degomagem, neutralização, 

clarificação, frigorificação ou 

não de desodorização — emb. 

Pet 20 X 900 ml. 

 

Cx 66 

 

55 

 

Ovos brancos de galinha 

fresco, tipo 03, grande classe a: 

com peso unitário mínimo de 

50g, limpos, casca lisa íntegra, 

pouco porosa. Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, 

cor própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor 

 

Cart. 

 

110 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

56 

 

Pão Francês 50 g. 

 

KG 22 

57 

 

Pó de café torrado e moído, 

selo da ABIC - com tolerância 

de 1% de impurezas como 

cascas, paus, etc., com 

ausência de larvas, parasitas e 

substâncias estranhas, umidade 

máxima de 6% p/p e resíduo 

mineral fixo máximo de 

5%p/p, cafeína mínima de 

0,7%p/p - embalagem tipo 

almofada de 250g. 

 

Unid 264 

 

58 

 

 

Pó para gelatina sabores 

morango ou framboesa, 

produto constituído de gelatina 

comestível em pó, sal, açúcar, 

acidulante ácido cítrico, 

aromatizantes artificial de 

morango ou framboesa e 

corante artificial vermelho 

Bordeaux e amarelo 

crepúsculo. Com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

Composição nutricional na 

porção de 15,4g de gelatina 

preparada, 13g de carboidrato, 

1g de proteína, 0g de gorduras 

totais — bem. 75g. 

 

 

Unid 

 

77 

59 

 

Pó para pudim com leite sabor 

chocolate. Ingredientes: açúcar 

refinado, leite em pó, amido de 

milho, gordura vegetal 

hidrogenada, cacau em pó, sal 

e aroma natural de baunilha. 

Composição nutricional de 25 

g, 21g de carboidratos, 1g de 

proteína, 1g de gorduras totais 

— embalagem 50g. 

 

Unid 76 

 

60 

 

Polpa de frutas para refresco de 

frutas com 100% de polpa da 

fruta, sem concentração de 

água, sabores açaí, manga, 

goiaba, cajú mirim, murici, 

graviola, mangaba, bacuri, 

cupuaçu, acerola, laranja ou 

abacaxi. — emb. 5L. 

 

 

KG 

 

110 

61 

 

Presunto com registro no SIF 

ou SISP, produto elaborado 

unicamente corn leite de vaca, 

com aspecto de massa 

semeadura, cor branco creme 

KG 110 
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homogênea, cheiro próprio, 

sabor suave, levemente salgado 

próprio, umidade máx. 58%p/p 

e lipídio de leite min. 28%p/p. 

 

62 

 

Queijo tipo mussarela com 

registro no SIF ou SISP, 

produto elaborado unicamente 

com leite de vaca, com aspecto 

de massa semeadura, cor 

branco creme homogênea, 

cheiro próprio, sabor suave, 

levemente salgado próprio, 

umidade máx. 58%p/p e lipídio 

de leite min. 28%p/p. 

 

KG 110 

63 

 

Quiabo in natura de ótima 

qualidade, sã, compacta, firme 

e com coloração uniforme, cor, 

odor, e sabor típicos da 

espécie, poupa intacta e limpa, 

colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento. Fardo 

com 30Kg. 

 

KG 22 

64 

 

Repolho natural, aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Maço 27 

65 

 

Rúcula Verde natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, corn ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Mg 66 

66 

 

Sal refinado, iodado, com 

granulação uniforme e com 

cristais brancos, com no 

mínimo de 98,5% de cloreto de 

sódio e com dosagem de sais 

de iodo de no mínimo 10mg e 

máximo de 15mg de iodo por 

quilo de acordo com a 

Legislação Federal Específica 

— emb. de 1Kg. 

 

KG 55 

67 

 

Salsicha de carne bovina/suína 

tipo hot-dog com no máximo 

de 2% de amido. Com aspecto 

KG 220 

característico, cor própria sem 

manchas pardacentas ou 

esverdeadas, odor e sabor 

próprio, com. adição de água 

ou gelo no máximo de 10%. 

Com registro no SIF ou 

SISP— embalagem de 3kg. 

 

68 

 

Suco industrializado caixa com 

15 unidades. 

 

Caixa 11 

69 

 

Tempero alho e sal sem 

pimenta. Valor nutricional em 

5g, 1g de carboidrato, máximo 

de 5mg colesterol, 1685mg de 

sódio - emb. 1kg. 

 

KG 81 

70 

 

Tomate in-natura de ótima 

qualidade, são, compacto, e 

com coloração uniforme, cor, 

odor, e sabor típico da espécie, 

poupa intacta e limpa, colhidas 

ao atingir o grau normal de 76 

evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente 

observadas às normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento. Fardo 

com 30Kg. 

 

KG 110 

71 

 

Vinagre branco fermentado de 

vinho com a acidez mínima de 

4,0% — emb. 750ml. 

 

Unid 88 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Item Descrição dos Produtos Unidade Quantidade 

 

 

01 

 

Abóbora in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, firme 

e com coloração uniforme. 

Cor, odor, e sabores típicos da 

espécie. Poupa intacta e limpa, 

colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária. Fardo com 30 Kg. 

 

 

 

KG 

 

 

60 

02 

 

Acelga natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, sem manchas, cheiro 

e sabor natural, com ausência 

de sujidades, parasitas e larvas. 

Maço 17 
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03 

 

Achocolatado em pó 

vitaminado. Deverá ser obtido 

de matérias primas sãs e 

limpas, isentas de parasitas, 

detritos animais, cascas de 

semente de cacau e outros 

detritos vegetais. Aspecto: pó 

homogêneo, cheiro 

característico e sabor doce, 

próprio. Com umidade máxima 

de 3%. Ingredientes: açúcar, 

cacau em pó solúvel e sal 

refinado, não contém glúten. 

— embalagem de 1 Kg. 

 

KG 595 

04 

 

Açúcar cristal contendo no 

mínimo 99,3% de carboidrato 

par porção. Deverá ser 

fabricado de cana-de-açúcar, 

livre de fermentação, isento de  

parasitas e de detritos animais 

ou vegetais - emb. 1 Kg. 

 

KG 595 

05 

 

Açúcar tipo cristal, na cor 

branca, origem vegetal, 

sacarose, de cana-de-açúcar, 

Pct. de 1Kg, embalagem 

transparente, resistente, com 

solda reforçada íntegra. 

Informações nutricionais na 

embalagem, fardos com 30Kg, 

validade de no mínimo 6 

meses. 

 

Fardos 51 

06 

 

Água Mineral copo, caixa com 

200 ml. 

 

Caixa 34 

07 

 

Alface Verde natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Maço 153 

 

 

 

08 

 

 

Arroz aguhinha longo fino 

polido tipo 1, sem glúten , 

contendo no mínimo de 90% 

de grãos inteiros com no 

máximo de 14% de umidade e 

com valor nutricional na 

porção de 50 g contendo no 

mínimo de 37g de 

carboidratos, 4g de proteínas e 

0 de gorduras totais. Com 

rendimento após o cozimento 

de no mínimo 2,5 vezes a mais 

do peso antes da cocção, 

devendo também apresentar 

 

 

 

KG 

 

 

 

765 

coloração branca, grãos 

íntegros e soltos após 

cozimento. - emb. 1 Kg. 

 

09 

 

Aveia em flocos finos - 

produto resultante da moagem 

de grãos de aveia após limpeza 

e classificação. Composição 

centesimal: 12g de proteínas, 

8g de lipídio e 63g de 

carboidrato - embalagem 500g 

 

KG 60 

10 

 

Banana Prata in natura de 

ótima qualidade: sã, compacta, 

e com cloração uniforme. Cor, 

odor, e sabor típicos da 

espécie. Poupa intacta e limpa: 

colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária. 

 

KG 544 

 

 

11 

 

Batata inglesa de ótima 

qualidade, compacta, firme e 

com coloração uniforme. Cor, 

odor e sabor típico da espécie. 

Cascas íntegras sem 

machucados, manchas escuras 

ou amolecidas. Colhidas ao 

atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimentos. Fardo 

com 50 Kg. 

 

KG 119 

 

12 

 

 

Bebida Láctea, sabor de frutas 

vermelhas ou morango. Pó 

para o preparo da bebida deve 

ser preparado com ingredientes 

limpos e de 1ª qualidade. 

Ingredientes: açúcar, leite em 

pó, corante natural INS 120 

(carmim). Composição 

nutricional mínima de 14,5g de 

proteína, 4g de lipídios, 71g de 

carboidratos, com o máxima de 

2,5% de umidade. - emb. 1 Kg. 

 

 

KG 

 

119 

 

 

13 

 

Beterraba in natura de ótima 

qualidade: s5, compacta, firme 

e COM CiOraca0 uniforme; 

 

 

KG 

 

 

60 
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cor, odor, e sabor típicos das 

espécies: poupa intacta e 

limpa: colhidas ao atingir o 

grau normal de evolu45o e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho: 

conforme a legislação vigente 

observadas as normas técnicas 

pertinentes a legislação 

sanitárias de alimento, fardo 

com 30 Kg. 

 

14 

 

Carne bovina moída, magra, de 

1g, congelada. Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas esverdeadas, cheiro e 

sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

Devendo conter no máximo 

10% de gordura, deve ser 

isenta de cartilagens e de 

ossos, e conter no máximo de 

3% de aponevroses, corn 

registro no SIF ou SISP - 

embalagem de 1kg. 

 

KG 306 

15 

 

Carne bovina resfriada ou 

congelada tipo charque, sem 

osso com registro no SIF ou 

SISP. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

KG 68 

16 

 

Carne bovina resfriada ou 

congelada tipo músculo sem 

osso com registro no SIF ou 

SISP. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

KG 170 

17 

 

Carne bovina resfriada ou 

congelada tipo patinho em 

bifes com registro no SIF ou 

SISP. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

KG 255 

18 

 

Carne de frango tipo coxa e 

sobrecoxa congelada com 

adição de água de no máximo 

KG 136 

de 6%. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. — 

emb. de 1Kg, com registro no 

SIF ou SISP. 

 

19 

 

Carne de frango tipo peito 

congelado com adição de água 

de no máximo de 6%. Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas esverdeadas, cheiro e 

sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

embalagem de 15 a 20 Kg corn 

registro no SIF ou SISP. 

 

KG 136 

20 

 

Cebola in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, e com 

coloração uniforme: cor, odor, 

e sabor típico da espécie. 

Poupa intacta e limpa: colhidas 

ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme a legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento, Fardo 

com 30Kg. 

 

KG 60 

21 

 

Cebolinha natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

mancha, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Maço 26 

 

22 

 

 

Cenoura in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, firme 

e com coloração uniforme: cor, 

odor e sabor típico da espécie. 

Poupa intacta e limpa: colhidas 

ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentada ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme a legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento. Fardo 

com 30 Kg. 

 

 

KG 

 

51 

 

23 

 

 

Cheiro Verde natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

 

Maço 

 

119 
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pegajosa, cor própria, sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

24 

 

Chuchu in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, firme 

e com coloração uniforme. 

Cor, odor, e sabor típico da 

espécie. Poupa intacta e limpa, 

colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento de tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento. Fardo 

com 30Kg. 

 

KG 51 

25 

 

Couve natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Maço 85 

 

26 

 

Ervilhas em lata, produto 

preparado com as ervilhas 

previamente debulhadas, 

envazadas praticamente cruas, 

reidratadas ou pré-cozidas 

imersas ou não em líquido de 

cobertura apropriada 

submetida a processo 

tecnológico adequado antes ou 

depois de hermeticamente 

fechados, os recipientes 

utilizados a fim de evitar a sua 

alteração. Composição 

centesimal aproximada de 5,2g 

de proteína, 0,5g de lipídios e 

13g de carboidratos — 

embalagem 24 X 200g. 

 

 

Cx 

 

14 

27 

 

Espinafre natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Mc 14 

 

28 

 

Extrato de tomate simples 

concentrado com no mínimo 

de 1% de carboidrato e 5% de 

sódio por porção. Deverá ser 

preparado com frutos maduros, 

escolhidos, sãos, sem peles e 

sementes. O produto deverá 

estar isento de fermentações e 

 

Unid 

 

85 

não indicar processamento 

defeituoso. Contendo 350g. 

 

 

29 

 

Farinha com 3 cereais (aveia, 

trigo e cevada) — 

Ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido 

fólico, cevada, amido, açúcar, 

aveia, sais minerais, vitaminas 

e sal, contendo glúten. 

Composição nutricional em 

40g: 30g de carboidrato, 4g de 

proteína e 1g de lipídio. 

Embalagem de 400g. 

 

 

Unid. 

 

26 

30 

 

Farinha de mandioca, cor: 

branca, grupo seca, subgrupo 

fina, tipo 1 da safra corrente, 

em bom estado de 

conservação, isento de 

fermentação, mofo, odores 

estranhos e de substâncias 

nocivas à saúde, isenta do 

radical cianeto, ausências de 

sujidade, insetos e parasitas. 

Embalagem: saco plástico 

atóxico de 1Kg, com 

identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de 

validade, peso líquido e 

número de registro no órgão 

competente devidamente 

rotulado, conforme legislação 

vigente, observadas à 

legislação sanitária de 

alimentos. Fardo com 30Kg. 

 

KG 255 

31 

 

Farinha de milho amarela, 

produto obtido pela ligeira 

torração do grão de milho, 

desgerminado ou não, 

previamente macerado socado 

e peneirado, deverão ser 

fabricadas a partir de matérias 

primas sãs e limpas isentas de 

matérias terrosas e parasitas. 

Não poderão estar úmidas ou 

rançosas, com umidade 

máxima de 14%p/p, com 

acidez máxima de 2%p/p, com 

no mínimo de 6%p/p de 

proteína — Emb. 1kg. 

 

KG 119 

32 

 

Farinha de Trigo especial 

produto obtido a partir de 

cereal limpo desgerminado, 

sãos e limpos, isentos de 

KG 85 
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matéria terrosa e em perfeito 

estado de conservação. Não 

poderá estar úmida, fermentada 

ou rançosa. Com aspecto de pó 

fino, cor branca ou 

ligeiramente amarelada, cheiro 

próprio e sabor próprio. Com 

uma extração máx. de 20% e 

com teor máx. de cinzas de 

0,68%. Com no mínimo de 

glúten seco de 6%p/p. - 

Embalagem 1kg. 

 

33 

 

Feijão carioca tipo 1, de 1ª 

qualidade constituído de no 

mínimo de 90% a 98% de 

grãos inteiros e íntegros, na cor 

característica a variedade 

correspondente de tamanho e 

formatos naturais maduros, 

limpos e secos, na composição 

centesimal de 22g de proteína, 

1,6g de lipídios e 60,8g de 

carboidratos — Emb. 1Kg. 

 

KG 595 

 

 

34 

 

Fermento químico em pó - 

produto formado de 

substâncias químicas que por 

influência do calor e/ou 

umidade produz 

desprendimento gasoso capaz 

de expandir massas elaboradas 

com farinhas, amidos ou 

féculas, aumentando-Ihes o 

volume e a porosidade. 

Contendo no ingrediente 

bicarbonato de sódio, 

carbonato de cálcio e fosfato 

monocálcico - Embalagem 22 

g. 

 

 

 

Unid 

 

 

34 

35 

 

Fubá mimoso de milho, 

produto obtido pela moagem 

do grão de milho, 

desgerminado ou não, deverão 

ser fabricadas a partir de 

matérias primas sãs e limpas 

isentas de matérias terrosas e 

parasitas. Não poderão estar 

úmidos ou rançosos, com 

umidade máxima de 15%p/p, 

com acidez máxima de 5%p/p, 

com no mínimo de 7%p/p de 

proteína. Com o rendimento 

mínimo após o cozimento de 

2,5 vezes a mais do peso antes 

da cocção. — Emb. 1Kg. 

 

KG 136 

36 

 

Garrafão de Água Mineral com 

20L. 

 

Unid. 34 

37  KG 51 

Laranja in natura de ótima 

qualidade: são, compacto, e 

com coloração uniforme: cor, 

odor e sabor típico da espécie, 

poupa intacta e limpa, colhidas 

ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento. 

 

38 

 

Leite Condensado, deverá ser 

fabricado com matérias-primas 

sãs e limpas, isentas de matéria 

terrosa, parasitas, e em perfeito 

estado de conservação. O leite 

empregado deverá apresentar-

se normal e fresco. No preparo 

do produto, o leite deve entrar 

na proporção mínima de três 

partes de leite para uma de 

açúcar. Não poderá conter 

substâncias estranhas à sua 

composição normal, além das 

previstas na NTA 56. Como 

coadjuvante da tecnologia de 

fabricação será tolerado o 

emprego de amido na dosagem 

máxima de 2%. Será tolerada a 

adição de aromatizantes 

naturais. Será proibido 

adicionar ao leite condensado: 

gorduras estranhas, 

geleificantes ou outras 

substâncias, embora inócuas, 

exceto o bicarbonato de sódio 

em quantidades estritamente 

necessárias para a redução 

parcial da acidez do leite. 

Composição Nutricional 

mínima de 60% carboidrato, 

2% de lipídio e 6% R$ 

proteína. Com registro no SIF 

ou SISP — embalagem de 300 

g a 500 g. 

 

Unid. 60 

39 

 

Leite em pó c/ 50 Pct. de 200g. 

 

Fardos 10 

 

40 

 

Leite em pó integral obtido por 

desidratação do leite de vaca 

integral e apto para a 

alimentação humana, mediante 

processos tecnológicos 

adequados adicionado de 

lecitina de soja como 

emulsionante e com a 

composição centesimal de 26g 

de proteína, 38g de 

carboidratos e 26g de lipídios. 

Devendo ter boa solubilidade 

 

KG 

 

595 
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— Emb. 200g. 

 

41 

 

Linguiça mista tipo toscana — 

Embalagem de 5kg com 

registro no SIF ou SISP. Com 

aspecto característico, cor 

própria, sem manchas 

pardacentas ou esverdeadas, 

odor e sabor próprio, com 

adição de água ou gelo no 

máximo 3%. 

 

KG 136 

42 

 

Maçã Prata in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, e com 

coloração uniforme: cor, odor, 

e sabor típico da espécie, 

poupa intacta e limpa colhidas 

ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentada ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimentos. 

 

KG 51 

43 

 

Macarrão tipo parafuso com 

ovos, deverão ser fabricados a 

partir de matérias primas sãs e 

limpas isentas de matérias 

terrosas, parasitas e larvas, 

com o mínimo correspondente 

a 0,045g de colesterol por 

quilo. As massas ao serem 

postas na água não deverão 

turvá-las antes da cocção, não 

podendo estar fermentadas ou 

rançosas. Na embalagem não 

poderá haver mistura de outros 

tipos de macarrão. Com 

rendimento mil-limo apps o 

cozimento de 2 vezes a mais 

do peso antes da cocção. — 

emb. 500g. 

 

KG 170 

 

44 

 

Mamão papaia Prata in natura 

de Ótima qualidade: são, 

compacto, e com coloração 

uniforme, cor, odor e sabor 

típico da espécie, poupa intacta 

e limpa, colhidas ao atingir o 

grau normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimentos. 

 

 

KG 

 

51 

45 
 

Margarina c/ sal com 60% a 
Unid 170 

80% de lipídios. Apresentação, 

aspecto, cheiro, sabor e cor 

peculiares aos mesmos e 

deverão estar isentos de ranço 

e de outras características 

indesejáveis - embalagem de 

250 g. 

 

46 

 

Margarina cremosa com sal, 

pote com 250g de boa 

qualidade, caixa contendo 12 

unidades. 

 

Caixa 9 

47 

 

Melancia Prata in-natura de 

Ótima qualidade, sã, compacta, 

e com coloração uniforme, cor, 

odor, e sabor típico da espécie, 

poupa intacta e limpa, colhidas 

ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento. 

 

KG 85 

48 

 

Milho para pipoca tipo 1, 

preparados com matérias 

primas sãs, limpas, isentas de 

matérias terrosas e parasitos e 

de detritos animais ou vegetais 

com no máximo de 15% de 

umidade - emb. 500g. 

 

KG 22 

49 

 

Milho Verde em lata, produto 

preparado com Milho 

previamente debulhados, 

envazados praticamente crus, 

reidratadas ou pré-cozidos 

imersos ou não, em líquido de 

cobertura apropriado 

submetido a processo 

tecnológico adequado antes ou 

depois de hermeticamente 

fechados, os recipientes 

utilizados a fim de evitar a sua 

alteração. Composição 

centesimal aproximada de 5,2g 

de proteína, 0,5g de lipídios e 

13g de carboidratos — 

embalagem 24 X 200g. 

 

Cx 21 

50 

 

Mistura para Bolo de 

Chocolate, embalagem 

contendo 450 gramas. 

 

KG 34 

51 

 

Mistura para Bolo de Côco, 

embalagem contendo 450 

gramas. 

KG 34 
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52 

 

Mistura para Bolo de Laranja, 

embalagem contendo 450 

gramas. 

 

KG 34 

 

53 

 

Mortadela bovina com registro 

no SIF ou SISP, produto 

elaborado unicamente com 

leite de vaca, com aspecto de 

massa semeadura, cor branco 

creme homogênea, cheiro 

próprio, sabor suave, 

levemente salgado próprio, 

umidade máx. 58%p/p e lipídio 

de leite mín. 28%p/p. 

 

 

KG 

 

34 

54 

 

Óleo de soja refinado Tipo 1, 

que sofreu processo 

tecnológico adequado como 

degomagem, neutralização, 

clarificação, frigorificação ou 

não de desodorização — emb. 

Pet 20 X 900 ml. 

 

Cx 51 

 

55 

 

Ovos brancos de galinha 

fresco, tipo 03, grande classe a: 

com peso unitário mínimo de 

50g, limpos, casca lisa íntegra, 

pouco porosa. Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, 

cor própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Cart. 

 

85 

56 

 

Pão Francês 50 g. 

 

KG 17 

57 

 

Pó de café torrado e moído, 

selo da ABIC - com tolerância 

de 1% de impurezas como 

cascas, paus, etc., com 

ausência de larvas, parasitas e 

substâncias estranhas, umidade 

máxima de 6% p/p e resíduo 

mineral fixo máximo de 

5%p/p, cafeína mínima de 

0,7%p/p - embalagem tipo 

almofada de 250g. 

 

Unid 204 

58 

 

Pó para gelatina sabores 

morango ou framboesa, 

produto constituído de gelatina 

comestível em pó, sal, açúcar, 

acidulante ácido cítrico, 

aromatizantes artificial de 

morango ou framboesa e 

corante artificial vermelho 

Bordeaux e amarelo 

crepúsculo. Com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

Unid 60 

Composição nutricional na 

porção de 15,4g de gelatina 

preparada, 13g de carboidrato, 

1g de proteína, 0g de gorduras 

totais — bem. 75g. 

 

59 

 

Pó para pudim com leite sabor 

chocolate. Ingredientes: açúcar 

refinado, leite em pó, amido de 

milho, gordura vegetal 

hidrogenada, cacau em pó, sal 

e aroma natural de baunilha. 

Composição nutricional de 25 

g, 21g de carboidratos, 1g de 

proteína, 1g de gorduras totais 

— embalagem 50g. 

 

Unid 58 

 

60 

 

Polpa de frutas para refresco de 

frutas com 100% de polpa da 

fruta, sem concentração de 

água, sabores açaí, manga, 

goiaba, cajú mirim, murici, 

graviola, mangaba, bacuri, 

cupuaçu, acerola, laranja ou 

abacaxi. — emb. 5L. 

 

 

KG 

 

85 

61 

 

Presunto com registro no SIF 

ou SISP, produto elaborado 

unicamente com leite de vaca, 

com aspecto de massa 

semeadura, cor branco creme 

homogênea, cheiro próprio, 

sabor suave, levemente salgado 

próprio, umidade máx. 58%p/p 

e lipídio de leite min. 28%p/p. 

 

KG 85 

62 

 

Queijo tipo mussarela com 

registro no SIF ou SISP, 

produto elaborado unicamente 

com leite de vaca, com aspecto 

de massa semeadura, cor 

branco creme homogênea, 

cheiro próprio, sabor suave, 

levemente salgado próprio, 

umidade máx. 58%p/p e lipídio 

de leite min. 28%p/p. 

 

KG 85 

63 

 

Quiabo in natura de ótima 

qualidade, sã, compacta, firme 

e com coloração uniforme, cor, 

odor, e sabor típicos da 

espécie, poupa intacta e limpa, 

colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e 

apresentadas ao consumo em 

perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação 

sanitária de alimento. Fardo 

KG 17 
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com 30Kg. 

 

64 

 

Repolho natural, aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Maço 20 

65 

 

Rúcula Verde natural, Aspecto 

próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem 

manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

Mg 51 

66 

 

Sal refinado, iodado, com 

granulação uniforme e com 

cristais brancos, com no 

mínimo de 98,5% de cloreto de 

sódio e com dosagem de sais 

de iodo de no mínimo 10mg.e 

máximo de 15mg de iodo por 

quilo de acordo com a 

Legislação Federal Específica 

— emb. de 1Kg. 

 

KG 43 

67 

 

Salsicha de carne bovina/suína 

tipo hot-dog com no máximo 

de 2% de amido. Com aspecto 

característico, cor própria sem 

manchas pardacentas ou 

esverdeadas, odor e sabor 

próprio, com. adição de água 

ou gelo no máximo de 10%. 

Com registro no SIF ou 

SISP— embalagem de 3kg. 

 

 

KG 

 

170 

68 

 

Suco industrializado caixa com 

15 unidades. 

 

Caixa 8 

69 

 

Tempero alho e sal sem 

pimenta. Valor nutricional em 

5g, 1g de carboidrato, máximo 

de 5mg colesterol, 1685mg de 

sódio - emb. 1kg. 

 

KG 63 

70 

 

Tomate in-natura de ótima 

qualidade, são, compacto, e 

com coloração uniforme, cor, 

odor, e sabor típico da espécie, 

poupa intacta e limpa, colhidas 

ao atingir o grau normal de 76 

evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente 

observadas às normas técnicas 

pertinentes à legislação 

KG 85 

sanitária de alimento. Fardo 

com 30Kg. 

 

71 

 

Vinagre branco fermentado de 

vinho com a acidez mínima de 

4,0% — emb. 750ml. 

 

Unid 68 

 

 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Item Descrição dos Produtos Unidade Quantidade 

01 

 

Abóbora in natura de ótima qualidade: 

sã, compacta, firme e com coloração 

uniforme. Cor, odor, e sabores típicos 

da espécie. Poupa intacta e limpa, 

colhidas ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao consumo 

em perfeito estado de desenvolvimento 

do tamanho, conforme à legislação 

vigente, observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária. Fardo 

com 30 Kg. 

 

KG 53 

02 

 

Acelga natural, Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, sem 

manchas, cheiro e sabor natural, com 

ausência de sujidades, parasitas e 

larvas. 

 

Maço 15 

03 

 

Achocolatado em pó vitaminado. 

Deverá ser obtido de matérias primas 

sãs e limpas, isentas de parasitas, 

detritos animais, cascas de semente de 

cacau e outros detritos vegetais. 

Aspecto: pó homogêneo, cheiro 

característico e sabor doce, próprio. 

Com umidade máxima de 3%. 

Ingredientes: açúcar, cacau em pó 

solúvel e sal refinado, não contém 

glúten. — embalagem de 1 Kg. 

 

KG 525 

 

04 

 

Açúcar cristal contendo no mínimo 

99,3% de carboidrato par porção. 

Deverá ser fabricado de cana-de-

açúcar, livre de fermentação, isento de  

parasitas e de detritos animais ou 

vegetais - emb. 1Kg 

 

 

KG 

 

525 

05 

 

Açúcar tipo cristal, na cor branca, 

origem vegetal, sacarose, de cana-de-

açúcar, pct de 1Kg, embalagem 

transparente, resistente, com solda 

reforçada íntegra. Informações 

nutricionais na embalagem, fardos com 

30 Kg, validade de no mínimo 6 

meses. 

 

Fardos 45 

06 
 

Água Mineral copo, caixa com 200 ml. 
Caixa 30 
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07 

 

Alface Verde natural, Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

Maço 135 

 

08 

 

 

 Arroz aguhinha longo fino polido tipo 

1, sem glúten, contendo no mínimo de 

90% de grãos inteiros com no máximo 

de 14% de umidade e com valor 

nutricional na porção de 50 g contendo 

no mínimo de 37g de carboidratos, 4g 

de proteínas e 0 de gorduras totais. 

Com rendimento após o cozimento de 

no mínimo 2,5 vezes a mais do peso 

antes da cocção, devendo também 

apresentar coloração branca, grãos 

íntegros e soltos após cozimento. - 

emb. 1 Kg. 

 

 

KG 

 

675 

 

09 

 

Aveia em flocos finos - produto 

resultante da moagem de grãos de 

aveia após limpeza e classificação. 

Composição centesimal: 12g de 

proteínas, 8g de lipídio e 63g de 

carboidrato - embalagem 500g. 

 

 

KG 

 

52 

10 

 

Banana Prata in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, e com 

cloração uniforme. Cor, odor, e sabor 

típicos da espécie. Poupa intacta e 

limpa: colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária. 

 

KG 480 

 

 

11 

 

Batata inglesa de ótima qualidade, 

compacta, firrne e com coloração 

uniforme. Cor, odor e sabor típico da 

espécie. Cascas íntegras sem 

machucados, manchas escuras ou 

amolecidas. Colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

alimentos. Fardo com 50 Kg. 

 

 

 

KG 

 

 

105 

 

12 

 

Bebida Láctea, sabor de frutas 

vermelhas ou morango. Pó para o 

preparo da bebida deve ser preparado 

com ingredientes limpos e de 1ª 

qualidade. Ingredientes: açúcar, leite 

KG 105 

em pó, corante natural INS 120 

(carmim). Composição nutricional 

mínima de 14,5g de proteína, 4g de 

lipídios, 71g de carboidratos, com o 

máxima de 2,5% de umidade. - emb. 1 

Kg. 

 

13 

 

Beterraba in natura de ótima qualidade: 

s5, compacta, firme e COM CiOraca0 

uniforme; cor, odor, e sabor típicos das 

espécies: poupa intacta e limpa: 

colhidas ao atingir o grau normal de 

evolu45o e apresentadas ao consumo 

em perfeito estado de desenvolvimento 

do tamanho: conforme a legislação 

vigente observadas as normas técnicas 

pertinentes a legislag5o sanitárias de 

alimento, fardo com 30 Kg. 

 

KG 53 

14 

 

Carne bovina moída, magra, de 1g, 

congelada. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas esverdeadas, cheiro e 

sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. Devendo 

conter no máximo 10% de gordura, 

deve ser isenta de cartilagens e de 

ossos, e conter no máximo de 3% de 

aponevroses, corn registro no SIF ou 

SISP - embalagem de 1kg. 

 

KG 270 

15 

 

Carne bovina resfriada ou congelada 

tipo charque, sem osso com registro no 

SIF ou SISP. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas esverdeadas, cheiro e 

sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

KG 60 

16 

 

Carne bovina resfriada ou congelada 

tipo músculo sem osso com registro no 

SIF ou SISP. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas esverdeadas, cheiro e 

sabor próprio, corn ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

KG 150 

17 

 

Carne bovina resfriada ou congelada 

tipo patinho em bifes com registro no 

SIF ou SISP. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas esverdeadas, cheiro e 

sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

KG 225 

18 

 

Carne de frango tipo coxa e sobrecoxa 

congelada com adição de água de no 

máximo de 6%. Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas esverdeadas, cheiro e 

KG 120 
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sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. — emb. 

de 1Kg, com registro no SIF ou SISP. 

 

19 

 

Carne de frango tipo peito congelado 

com adição de água de no máximo de 

6%. Aspecto próprio, não amolecida e 

nem pegajosa, cor própria sem 

manchas esverdeadas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. embalagem de 15 a 

20 Kg com registro no SIF ou SISP. 

 

KG 120 

20 

 

Cebola in natura de ótima qualidade: 

sã, compacta, e com coloração 

uniforme: cor, odor, e sabor típico da 

espécie. Poupa intacta e limpa: 

colhidas ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao consumo 

em perfeito estado de desenvolvimento 

do tamanho, conforme a legislação 

vigente, observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

alimento, Fardo com 30Kg. 

 

KG 53 

21 

 

Cebolinha natural, Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem mancha, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

Maço 23 

 

22 

 

 

Cenoura in natura de ótima qualidade: 

sã, compacta, firme e com coloração 

uniforme: cor, odor e sabor típico da 

espécie. Poupa intacta e limpa: 

colhidas ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentada ao consumo em 

perfeito estado de desenvolvimento do 

tamanho, conforme a legislação 

vigente, observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

alimento. Fardo com 30 Kg. 

 

 

KG 

 

45 

 

23 

 

Cheiro Verde natural, Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, cor 

própria, sem manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

 

Maço 

 

105 

24 

 

Chuchu in natura de ótima qualidade: 

sã, compacta, firme e com coloração 

uniforme. Cor, odor, e sabor típico da 

espécie. Poupa intacta e limpa, 

colhidas ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao consumo 

em perfeito estado de desenvolvimento 

de tamanho, conforme à legislação 

vigente, observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

KG 45 

alimento. Fardo com 30Kg. 

 

25 

 

Couve natural, Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas, cheiro e sabor próprio, 

com ausência de sujidades, parasitas e 

larvas. 

 

Maço 75 

 

26 

 

Ervilhas em lata, produto preparado 

com as ervilhas previamente 

debulhadas, envazadas praticamente 

cruas, reidratadas ou pré-cozidas 

imersas ou não em líquido de cobertura 

apropriada submetida a processo 

tecnológico adequado antes ou depois 

de hermeticamente fechados, os 

recipientes utilizados a fim de evitar a 

sua alteração. Composição centesimal 

aproximada de 5,2g de proteína, 0,5g 

de lipídios e 13g de carboidratos — 

embalagem 24 X 200g. 

 

 

Cx 

 

12 

27 

 

Espinafre natural, Aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas, cheiro e sabor próprio, 

com ausência de sujidades, parasitas e 

larvas. 

 

Mc 12 

28 

 

Extrato de tomate simples concentrado 

com no mínimo de 1% de carboidrato e 

5% de sódio por porção. Deverá ser 

preparado com frutos maduros, 

escolhidos, sãos, sem peles e sementes. 

O produto deverá estar isento de 

fermentações e não indicar 

processamento defeituoso. Contendo 

350g. 

 

Unid 75 

29 

 

Farinha com 3 cereais (aveia, trigo e 

cevada) — Ingredientes: farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, cevada, amido, açúcar, aveia, 

sais minerais, vitaminas e sal, contendo 

glúten. Composição nutricional em 

40g: 30g de carboidrato, 4g de proteína 

e 1g de lipídio. Embalagem de 400g. 

 

Unid. 23 

30 

 

Farinha de mandioca, cor: branca, 

grupo seca, subgrupo fina, tipo 1 da 

safra corrente, em bom estado de 

conservação, isento de fermentação, 

mofo, odores estranhos e de 

substâncias nocivas à saúde, isenta do 

radical cianeto, ausências de sujidade, 

insetos e parasitas. Embalagem: saco 

plástico atóxico de 1 Kg, com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade, peso 

líquido e número de registro no órgão 

competente devidamente rotulado, 

KG 225 
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conforme legislação vigente, 

observadas à legislação sanitária de 

alimentos. Fardo com 30 Kg. 

 

31 

 

Farinha de milho amarela, produto 

obtido pela ligeira torração do grão de 

milho, desgerminado ou não, 

previamente macerado socado e 

peneirado, deverão ser fabricadas a 

partir de matérias primas sãs e limpas 

isentas de matérias terrosas e parasitas. 

Não poderão estar úmidas ou rançosas, 

com umidade máxima de 14%p/p, com 

acidez máxima de 2%p/p, com no 

mínimo de 6%p/p de proteína — Emb. 

1kg. 

 

KG 105 

32 

 

Farinha de Trigo especial produto 

obtido a partir de cereal limpo 

desgerminado, sãos e limpos, isentos 

de matéria terrosa e em perfeito estado 

de conservação. Não poderá estar 

úmida, fermentada ou rançosa. Com 

aspecto de pó fino, cor branca ou 

ligeiramente amarelada, cheiro próprio 

e sabor próprio. Com uma extração 

máx. de 20% e com teor máx. de 

cinzas de 0,68%. Com no mínimo de 

glúten seco de 6%p/p. - Embalagem 

1kg. 

 

KG 75 

33 

 

Feijão carioca tipo 1, de 1ª qualidade 

constituído de no mínimo de 90% a 

98% de grãos inteiros e íntegros, na 

cor característica a variedade 

correspondente de tamanho e formatos 

naturais maduros, limpos e secos, na 

composição centesimal de 22g de 

proteína, 1,6g de lipídios e 60,8g de 

carboidratos — Emb. 1Kg. 

 

KG 525 

34 

 

Fermento químico em pó - produto 

formado de substâncias químicas que 

por influência do calor e/ou umidade 

produz desprendimento gasoso capaz 

de expandir massas elaboradas com 

farinhas, amidos ou féculas, 

aumentando-Ihes o volume e a 

porosidade. Contendo no ingrediente 

bicarbonato de sódio, carbonato de 

cálcio e fosfato monocálcico - 

Embalagem 22 g. 

 

Unid 30 

 

35 

 

 

Fubá mimoso de milho, produto obtido 

pela moagem do grão de milho, 

desgerminado ou não, deverão ser 

fabricadas a partir de matérias primas 

sãs e limpas isentas de matérias 

terrosas e parasitas. Não poderão estar 

úmidos ou rançosos, com umidade 

 

KG 

 

120 

máxima de 15%p/p, com acidez 

máxima de 5%p/p, com no mínimo de 

7%p/p de proteína. Com o rendimento 

mínimo após o cozimento de 2,5 vezes 

a mais do peso antes da cocção. — 

Emb. 1Kg. 

 

36 

 

Garrafão de Água Mineral com 20L. 

 

Unid. 30 

37 

 

Laranja in natura de ótima qualidade: 

são, compacto, e com coloração 

uniforme: cor, odor e sabor típico da 

espécie, poupa intacta e limpa, 

colhidas ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao consumo 

em perfeito estado de desenvolvimento 

do tamanho, conforme à legislação 

vigente, observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

alimento. 

 

KG 45 

38 

 

Leite Condensado, deverá ser 

fabricado com matérias-primas sãs e 

limpas, isentas de matéria terrosa, 

parasitas, e em perfeito estado de 

conservação. O leite empregado deverá 

apresentar-se normal e fresco. No 

preparo do produto, o leite deve entrar 

na proporção mínima de três partes de 

leite para uma de açúcar. Não poderá 

conter substâncias estranhas à sua 

composição normal, além das previstas 

na NTA 56. Como coadjuvante da 

tecnologia de fabricação será tolerado 

o emprego de amido na dosagem 

máxima de 2%. Será tolerada a adição 

de aromatizantes naturais. Será 

proibido adicionar ao leite condensado: 

gorduras estranhas, geleificantes ou 

outras substâncias, embora inócuas, 

exceto o bicarbonato de sódio em 

quantidades estritamente necessárias 

para a redução parcial da acidez do 

leite. Composição Nutricional mínima 

de 60% carboidrato, 2% de lipídio e 

6% R$ proteína. Com registro no SIF 

ou SISP — embalagem de 300 g a 500 

g. 

 

Unid. 53 

39 

 

Leite em pó c/ 50 Pct. de 200g. 

 

Fardos 9 

40 

 

Leite em pó integral obtido por 

desidratação do leite de vaca integral e 

apto para a alimentação humana, 

mediante processos tecnológicos 

adequados adicionado de lecitina de 

soja como emulsionante e com a 

composição centesimal de 26g de 

proteína, 38g de carboidratos e 26g de 

lipídios. Devendo ter boa solubilidade 

— Emb. 200g. 

KG 525 
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41 

 

Linguiça mista tipo toscana — 

Embalagem de 5kg com registro no 

SIF ou SISP. Com aspecto 

característico, cor própria, sem 

manchas pardacentas ou esverdeadas, 

odor e sabor próprio, com adição de 

água ou gelo no máximo 3%. 

 

KG 120 

42 

 

Maçã Prata in natura de ótima 

qualidade: sã, compacta, e com 

coloração uniforme: cor, odor, e sabor 

típico da espécie, poupa intacta e limpa 

colhidas ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentada ao consumo em 

perfeito estado de desenvolvimento do 

tamanho, conforme à legislação 

vigente, observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

alimentos. 

 

KG 45 

43 

 

Macarrão tipo parafuso com ovos, 

deverão ser fabricados a partir de 

matérias primas sãs e limpas isentas de 

matérias terrosas, parasitas e larvas, 

com o mínimo correspondente a 

0,045g de colesterol por quilo. As 

massas ao serem postas na água não 

deverão turvá-las antes da cocção, não 

podendo estar fermentadas ou 

rançosas. Na embalagem não poderá 

haver mistura de outros tipos de 

macarrão. Com rendimento mil-limo 

apps o cozimento de 2 vezes a mais do 

peso antes da cocção. — emb. 500g. 

 

KG 150 

 

44 

 

Mamão papaia Prata in natura de 

Ótima qualidade: são, compacto, e com 

coloração uniforme, cor, odor e sabor 

típico da espécie, poupa intacta e 

limpa, colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

alimentos. 

 

 

KG 

 

45 

45 

 

Margarina c/ sal com 60% a 80% de 

lipídios. Apresentação, aspecto, cheiro, 

sabor e cor peculiares aos mesmos e 

deverão estar isentos de ranço e de 

outras características indesejáveis - 

embalagem de 250 g. 

 

Unid 150 

46 

 

Margarina cremosa com sal, pote com 

250g de boa qualidade, caixa contendo 

12 unidades. 

 

Caixa 8 

 

47 

 

Melancia Prata in-natura de Ótima 

qualidade, sã, compacta, e com 

coloração uniforme, cor, odor, e sabor 

típico da espécie, poupa intacta e 

limpa, colhidas ao atingir o grau 

normal de evolução e apresentadas ao 

consumo em perfeito estado de 

desenvolvimento do tamanho, 

conforme à legislação vigente, 

observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

alimento. 

 

 

KG 

 

75 

48 

 

Milho para pipoca tipo 1, preparados 

com matérias primas sãs, limpas, 

isentas de matérias terrosas e parasitos 

e de detritos animais ou vegetais com 

no máximo de 15% de umidade - emb. 

500g. 

 

KG 20 

49 

 

Milho Verde em lata, produto 

preparado com Milho previamente 

debulhados, envazados praticamente 

crus, reidratadas ou pré-cozidos 

imersos ou não, em líquido de 

cobertura apropriado submetido a 

processo tecnológico adequado antes 

ou depois de hermeticamente fechados, 

os recipientes utilizados a fim de evitar 

a sua alteração. Composição 

centesimal aproximada de 5,2g de 

proteína, 0,5g de lipídios e 13g de 

carboidratos — embalagem 24 X 200g. 

 

Cx 18 

50 

 

Mistura para Bolo de Chocolate, 

embalagem contendo 450 gramas. 

 

KG 30 

51 

 

Mistura para Bolo de Côco, 

embalagem contendo 450 gramas. 

 

KG 30 

52 

 

Mistura para Bolo de Laranja, 

embalagem contendo 450 gramas. 

 

KG 30 

53 

 

Mortadela bovina corn registro no SIF 

ou SISP, produto elaborado unicamente 

com leite de vaca, corn aspecto de 

massa semeadura, cor branco creme 

homogênea, cheiro próprio, sabor 

suave, levemente salgado próprio, 

umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite 

mín. 28%p/p. 

 

KG 30 

54 

 

Óleo de soja refinado Tipo 1, que 

sofreu processo tecnológico adequado 

como degomagem, neutralização, 

clarificação, frigorificação ou não de 

desodorização — emb. Pet 20 X 900 

ml. 

Cx 45 



   
 

  

NOTA: Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP–Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 

2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. 

55 
 

SEXTA FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2021                                     D.O.E.M.A                                                                   068 PÁGINAS  

 

 

 

55 

 

Ovos brancos de galinha fresco, tipo 

03, grande classe a: com peso unitário 

mínimo de 50g, limpos, casca lisa 

íntegra, pouco porosa. Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas esverdeadas, 

cheiro e sabor próprio, com ausência 

de sujidades, parasitas e larvas. 

 

 

 

Cart. 

 

 

75 

56 

 

Pão Francês 50 g. 

 

KG 15 

57 

 

Pó de café torrado e moído, selo da 

ABIC - com tolerância de 1% de 

impurezas como cascas, paus, etc., 

com ausência de larvas, parasitas e 

substâncias estranhas, umidade 

máxima de 6% p/p e resíduo mineral 

fixo máximo de 5%p/p, cafeína 

mínima de 0,7%p/p - embalagem tipo 

almofada de 250g. 

 

Unid 180 

 

58 

 

Pó para gelatina sabores morango ou 

framboesa, produto constituído de 

gelatina comestível em pó, sal, açúcar, 

acidulante ácido cítrico, aromatizantes 

artificial de morango ou framboesa e 

corante artificial vermelho Bordeaux e 

amarelo crepúsculo. Com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. 

Composição nutricional na porção de 

15,4g de gelatina preparada, 13g de 

carboidrato, 1g de proteína, 0g de 

gorduras totais — bem. 75g. 

 

 

Unid 

 

53 

59 

 

Pó para pudim com leite sabor 

chocolate. Ingredientes: açúcar 

refinado, leite em pó, amido de milho, 

gordura vegetal hidrogenada, cacau em 

pó, sal e aroma natural de baunilha. 

Composição nutricional de 25 g, 21g 

de carboidratos, 1g de proteína, 1g de 

gorduras totais — embalagem 50g. 

 

Unid 52 

 

60 

 

 

Polpa de frutas para refresco de frutas 

com 100% de polpa da fruta, sem 

concentração de água, sabores açaí, 

manga, goiaba, cajú mirim, murici, 

graviola, mangaba, bacuri, cupuaçu, 

acerola, laranja ou abacaxi. — emb. 

5L. 

 

 

KG 

 

75 

61 

 

Presunto corn registro no SIF ou SISP, 

produto elaborado unicamente corn 

leite de vaca, com aspecto de massa 

semeadura, cor branco creme 

homogênea, cheiro próprio, sabor 

suave, levemente salgado próprio, 

KG 75 

umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite 

min. 28%p/p. 

 

62 

 

Queijo tipo mussarela com registro no 

SIF ou SISP, produto elaborado 

unicamente com leite de vaca, com 

aspecto de massa semeadura, cor 

branco creme homogênea, cheiro 

próprio, sabor suave, levemente 

salgado próprio, umidade máx. 58%p/p 

e lipídio de leite min. 28%p/p. 

 

KG 75 

 

63 

 

 

Quiabo in natura de ótima qualidade, 

sã, compacta, firme e com coloração 

uniforme, cor, odor, e sabor típicos da 

espécie, poupa intacta e limpa, 

colhidas ao atingir o grau normal de 

evolução e apresentadas ao consumo 

em perfeito estado de desenvolvimento 

do tamanho, conforme à legislação 

vigente, observadas as normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

alimento. Fardo com 30Kg. 

 

 

KG 

 

15 

64 

 

Repolho natural, aspecto próprio, não 

amolecida e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas, cheiro e sabor próprio, 

com ausência de sujidades, parasitas e 

larvas. 

 

Maço 18 

 

65 

 

 

Rúcula Verde natural, Aspecto próprio, 

não amolecida e nem pegajosa, cor 

própria sem manchas, cheiro e sabor 

próprio, com ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. 

 

 

Mg 

 

45 

66 

 

Sal refinado, iodado, com granulação 

uniforme e com cristais brancos, com 

no mínimo de 98,5% de cloreto de 

sódio e com dosagem de sais de iodo 

de no mínimo 10mg e máximo de 

15mg de iodo por quilo de acordo com 

a Legislação Federal Específica — 

emb. de 1Kg. 

 

KG 38 

67 

 

Salsicha de carne bovina/suína tipo 

hot-dog com no máximo de 2% de 

amido. Com aspecto característico, cor 

própria sem manchas pardacentas ou 

esverdeadas, odor e sabor próprio, 

com. adição de água ou gelo no 

máxima de 10%. Com registro no SIF 

ou SISP— embalagem de 3kg. 

 

KG 150 

68 

 

Suco industrializado caixa com 15 

unidades. 

 

Caixa 7 
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69 

 

Tempero alho e sal sem pimenta. Valor 

nutricional em 5g, 1g de carboidrato, 

máximo de 5mg colesterol, 1685mg de 

sódio - emb. 1kg. 

 

 

KG 

 

55 

70 

 

Tomate in-natura de ótima qualidade, 

são, compacto, e com coloração 

uniforme, cor, odor, e sabor típico da 

espécie, poupa intacta e limpa, 

colhidas ao atingir o grau normal de 76 

evolução e apresentadas ao consumo 

em perfeito estado de desenvolvimento 

do tamanho, conforme à legislação 

vigente observadas às normas técnicas 

pertinentes à legislação sanitária de 

alimento. Fardo com 30Kg. 

 

KG 75 

71 

 

Vinagre branco fermentado de vinho 

com a acidez mínima de 4,0% — emb. 

750ml. 

 

Unid 60 

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1.A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 

pública municipal que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador desde que 

devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 

couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, 

de 1993 e no Decreto Municipal nº 09/2021. 

4.2. O Órgão Gerenciador deverá ser previamente consultado e 

autorizar a utilização da ata de registro de preço por órgão ou 

entidade não participante. 

4.3. Caberá ao fornecedor Detentor da ata, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 

fornecimento, independentemente dos quantitativos 

inicialmente estimados e desde que não haja prejuízo ao 

atendimento das obrigações anteriormente assumidas. 

4.4. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o Órgão 

Gerenciador e para os Órgãos Participantes. 

4.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de 

preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 

preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, 

independentemente do número de Órgãos Não Participantes 

que aderirem. 

4.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não 

Participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência 

da ata. 

4.7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 

contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 

defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes 

do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 

suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 

Órgão Gerenciador. 

 

5. VALIDADE DA ATA 

1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 

meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser 

prorrogada. 

 

5. DA ALTERAÇÃO E DA REVISÃO DOS PREÇOS 

REGISTRADOS 

1. A ata de registro de preços poderá ser alterada mediante a 

substituição de marca, nos seguintes termos: 

1. por solicitação do Órgão Gerenciador, se 

comprovado que a marca não mais atende às 

especificações exigidas ou se encontra fora da 

legislação aplicável; 

2. por requerimento formal do fornecedor 

comprovando a impossibilidade do 

fornecimento, que deve ser apreciado pelo 

Órgão Gerenciador. 

2. O Órgão Gerenciador somente poderá aquiescer com a 

substituição requerida pelo fornecedor se comprovadamente 

houver igualdade de condições ou vantagem para o interesse 

público, sendo vedada a aceitação de substituição que resulte 

em objeto com qualidade inferior à do objeto anteriormente 

ofertado, ou que caracterize descumprimento de quaisquer 

exigências do edital da licitação. 

3. O indeferimento, pelo Órgão Gerenciador, da substituição de 

marca, não desobriga o fornecedor da obrigação de entregar a 

marca registrada nem o libera de eventuais penalidades por 

descumprimento contratual. 

4. A qualquer tempo, cada um dos preços registrados poderá 

ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador 

convocar os fornecedores registrados para estabelecer o novo 

valor. 

5. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos 

valores praticados pelo mercado serão liberados do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, nos 

termos previstos no inciso III do artigo 21 do Decreto 

Municipal nº 09/2021. 

6. Será assegurada aos Detentores que porventura sejam 

reclassificados em decorrência da revisão dos preços a 

possibilidade de preservar sua classificação original, mediante 

a apresentação de oferta que iguale o preço final oferecido 

pelo Detentor que passaria a ocupá-la. 

 

6. DAS PENALIDADES 

1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará 

aplicação das penalidades estabelecidas no Edital. 

1. As sanções do item acima também se aplicam 

aos integrantes do cadastro de reserva, em 

pregão para registro de preços que, 

convocados, não honrarem o compromisso 

assumido injustificadamente, nos termos do 

art. 48, §1º do Decreto nº 09/2021 
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2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das 

penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta 

ata de registro de preço (art. 4º, incisos XI e XII, do Decreto nº 

09/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento 

disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso 

no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 5º, X, do Decreto nº 09/2021). 

3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador 

qualquer das ocorrências previstas no art. 21 do Decreto nº 

09/2021, dada a necessidade de instauração de procedimento 

para cancelamento do registro do fornecedor. 

 

7. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

1. O Detentor da ata de registro de preços, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado 

quando: 

1. descumprir, total ou parcialmente, as 

condições da ata de registro de preços; 

2. recusar-se ao atendimento da demanda 

solicitada, dentro da quantidade estimada na 

ata, salvo na hipótese prevista no § 2º do 

artigo 16, do Decreto nº 09/2021; 

3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na 

hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do 

artigo 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no 

artigo 7º da Lei nº 10.520, de 2002, ou que, em 

virtude de lei ou decisão judicial, ficar 

impedida de contratar com a Administração 

Pública. 

5. não retirar a nota de empenho ou instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

2. O cancelamento de registros será formalizado por despacho 

do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, nos termos do artigo 22 do Decreto nº 09/2021. 

3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por 

fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, 

que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

1. por razão de interesse público; ou 

2. a pedido do fornecedor. 

 

8. DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES 

REGISTRADOS 

1.  Os fornecedores incluídos nesta ata de registro de preços 

estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, 

nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos 

respectivos anexos e na própria Ata. 

2. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata 

deverá ser respeitada nas contratações. 

3. A contratação com os fornecedores registrados será 

formalizada pelo órgão interessado por intermédio de 

instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 

despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 

conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

4. O fornecedor com preço registrado em Ata, após 

convocação do órgão interessado, deverá, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis: a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou 

instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato, sob pena 

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do 

fornecedor e aceita pela Administração 

5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços 

deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de 

preços. 

6. A existência de preços registrados não obriga a 

Administração a contratar, facultando-se a realização de 

licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada 

preferência ao fornecedor registrado em caso de igualdade de 

condições das propostas. 

 

9. CONDIÇÕES GERAIS 

1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para 

entrega e recebimento do objeto, as obrigações da 

Administração e do fornecedor registrado, penalidades e 

demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo 

de Referência, anexo ao edital. 

2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta 

ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o 

§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a 

relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços 

com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 

compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do 

art. 11 do Decreto nº 09/2021 

4. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes do 

Decreto nº 09/2021, Decreto nº 08/2021 e da Lei nº 8.666/93 

 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai 

assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 

participantes. 

Montes Altos/MA, 15 de Junho de 2021. 

 

PELO ÓRGÃO GERENCIADOR: 
Fábio Gomes de Sousa 

RG nº. 24663502003-5 SSP/MA 

CPF nº. 013.234.173-54 

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finança 

Portaria nº: 004/2021 – GAB 

PELO FORNECEDOR REGISTRADO: 

 

 

Distribuidora J D C LTDA. 

CNPJ nº: 17.341.646/0001-35 

Luciano Rodrigues Seidel (Representante Legal da Empresa) 

R.G. nº: 4242667 PC/PA 

C.P.F. nº: 001.125.663-08 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2021 

 

O Município de Montes Altos/MA, pessoa Jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ sob o n.˚ 06.759.104/0001-60, 

com sede na Avenida Fabrício Ferraz, nº. 192, Centro, neste ato 

representada pela Secretária Municipal de Educação e 

Desenvolvimento Humano, a Sra. Raimunda Marilene Cruz da 

Silva, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 89466598-7 

SSP/MA e inscrita no CPF/MF sob o nº. 926.817.513-49, Portaria 

nº. 006/2021 – GAB, considerando o julgamento da licitação na 

modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE 

PREÇOS, Processo Administrativo nº. 018/2021, RESOLVE 

registrar os preços da  empresa indicada e qualificada nesta ATA, de 

acordo com a classificação por ela alcançada e nas  quantidades  

cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as 

partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

e suas alterações e no Decreto Municipal nº 09/2021, e em 

conformidade com as disposições a seguir: 

 

1- DO OBJETO 

1.1.  A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para 

eventual contratação de empresa para o fornecimento de 

gêneros alimentícios para a merenda escolar no Município de 

Montes Altos/MA, anexo IV do edital de PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 002/2021, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de 

transcrição. 

 

1- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTITATIVOS 

2.1.  Os preços registrados, as especificações do 

objeto, as quantidades, fornecedor e as demais condições 

ofertadas na proposta são as que seguem: 

 

DADOS DO FORNECEDOR 

Razão Social: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI 

CNPJ: 40.981.143/0001-46 

Endereço: Rua São José, n°. 60-B, Galpão B, Bairro 

Multirão, Imperatriz/MA – CEP: 65.908-253 

Representante Legal: Thyago Victor Leão Cavalcante 

Cel.: (99) 9 9144-5043 

e-mail da empresa: t.v.l.cavalcante.eirelii@outlook.com 

 

Item Descrição dos Produtos Unid. Quant. Marca 
Valor em R$ 

Unitário Total 

01 

 

Açúcar cristal: obtido da 

cana-de- açúcar. Com 

aspecto, cor, cheiro próprios 

e sabor doce. Isento de 

sujidades, parasitas, 

materiais terrosos e detritos 

animais ou vegetais, 

contendo dados de 

identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de 

validade, resolução 12/78 

comissão nacional de normas 

e padrões para alimentos – 

CNNPA. Peso de 1 kg. 

KG 678,6 ITAJÁ 2,00 1.357,20 

 

 

 

 

02 

 

Achocolatado em pó: 
Achocolatado em pó solúvel, 

preparado com ingredientes 

sãos e limpo, sem farinha em 

sua formulação, com sabor, 

cor e odores característicos, 

acondicionado em 

embalagem de polietileno 

atóxico ou embalagem 

aluminizada, com 

identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas e 

larvas. Validade mínima de 

06 (seis) meses a contar da 

data de entrega. Pacote de 

400g. 

 

 

 

KG 

 

 

 

301,6 

 

 

 

MARATÁ 

 

 

 

10,10 

 

 

 

3.046,16 

03 

 

Açafrão pó: açafrão em pó-

tempero açafrão (cúrcuma) 

em pó, livre de sujidades e 

parasitas, sem umidade 

excessiva, isenta de aromas 

artificiais fino, de boa 

qualidade. validade mínima 

de 06 meses a contar da data 

da entrega do produto. 

 

KG 180,5 MARATÁ 15,90 2.869,95 

04 

 

Alho: De 1° qualidade, 

grupo comum, branco, em 

cabeça, prazo de validade de 

15 dias, livre de ramos e 

sujidade. 

 

KG 361,92 
IN 

NATURA 
14,80 5.356,42 

05 

 

Arroz Tipo 2: Classe: longo, 

fino, tipo 2, grãos inteiros. O 

produto não deve apresentar 

mofo e/ou substâncias 

nocivas. Embalagem: deve 

estar intacto, em polietileno, 

transparente, atóxico, com 

dados de identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data de 

fabricação, prazo de 

validade, peso líquido, 

resolução 12/78 da comissão 

nacional de normas e 

padrões para alimentos – 

CNNPA, pacote 1 kg. 

 

KG 4.524 
PURO 

GRÃO 
3,25 

14.703,0

0 

 

06 

 

Biscoito tipo maizena: de 

sabor, cor e odores 

característicos, textura 

crocante, acondicionado em 

embalagem resistente de 

polietileno atóxico 

transparente de dupla face, 

contendo 400g, com 

identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho. 

Validade mínima de 06 (seis) 

meses, a contar da data de 

entrega. 

 

KG 

 

301 

 

AMANDA 

 

4,70 

 

1.414,70 

 

07 

 

Biscoito tipo cream craker: 

Salgado, de textura crocante, 

embalagem plástica com 

dupla proteção, com 400g, 

características adicionais 

sem recheio, aplicação 

alimentação humana, 1ª 

qualidade, embalagem: saco 

plástico atóxico, com a 

identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de 

validade, peso líquido e 

número de registro no órgão 

competente, devidamente 

rotulado conforme legislação 

vigente. 

 

 

KG 

 

301 

 

ÁGUIA 

SALT 

 

4,60 

 

1.384,60 

 

 

 

08 

 

Biscoito tipo rosquinha: 

sabor coco, características 

adicionais sem recheio, 

 

 

 

KG 

 

 

 

301 

 

 

 

MABEL 

 

 

 

8,49 

 

 

 

2.555,49 
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aplicação alimentação 

humana, 1ª qualidade, 

embalagem: saco plástico 

atóxico, com a identificação 

do produto, marca do 

fabricante, data de 

fabricação, prazo de 

validade, peso líquido e 

número de registro no órgão 

competente, devidamente 

rotulado conforme legislação 

vigente, observada a 

resolução nº 12/78  da 

CNNPA, e demais normas 

editadas  pela ANVISA. 

Embalagem de 400g. 

 

 

 

 

09 

 

Carne moída bovina: 

Congelada, embalagem em 

filme PVC ou saco plástico 

transparente, máximo 

permitido de água na 

composição 3%, instrução 

normativa nº 83 da secretaria 

de defesa agropecuária do 

ministério da agricultura, 

dados de identificação e 

informações nutricionais do 

produto, prazo de validade, 

Selo de Inspeção Federal 

(SIF), Selo de Inspeção 

Estadual, (SIE) ou Selo de 

Inspeção Municipal (SIM), 

embalagem plástica 1kg. 

 

 

 

 

KG 

 

 

 

1.809 

 

 

 

FORTBOI 

 

 

 

14,00 

 

 

 

25.326,0

0 

10 

 

Cebola: de 1° qualidade, 

cabeça inteira, embalada em 

redes plásticas com  validade 

de 15 dias, livre de fungos, 

rachaduras e sujidades. 

 

KG 113,1 
IN 

NATURA 
2,99 338,17 

 

11 

 

Extrato de tomate: produto 

industrializado, preparado 

com frutos maduros, 

escolhidos, sãos, sem pele e 

sementes. É tolerado adição 

de 1% de açúcar e 5% de 

cloreto de sódio. O produto 

deve ser isento de 

fermentação e não indicar 

processamento defeituoso. 

Embalagem de 190g, 

contendo identificação do 

produto, marca do 

fabricante, prazo de validade 

peso líquido. 

 

 

KG 

 

450 

 

QUERO 

 

2,90 

 

1.305,00 

12 

 

Farinha de mandioca tipo 

1:  grupo seca, subgrupo 

fina, classe branca, obtido 

das raízes de mandioca 

sadias, devidamente, 

acondicionada em 

embalagem de polietileno 

atóxico transparente, 

contendo 1 kg, com 

identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas, 

larvas e material estranho, 

não podendo apresentar-se 

úmida, fermentada ou 

rançosa. Validade mínima de 

06 (seis) meses a contar da 

data de entrega. 

 

KG 603,2 AMAFIL 2,90 1.749,28 

13 

 

Feijão carioca: feijão em 

grão, tipo 1, grãos inteiros, 

embalagem plástica 

resistente e transparente, em 

pacotes com endereço do 

fabricante, data de fabricação 

e prazo de validade. 

Embalagens de 1kg. 

 

KG 1.206,4 KI-SABOR 4,55 5.489,12 

 

14 

 

Flocos de milho: (pct de 

500g) Farinha de milho 

flocada para o preparo de 

cuscuz, com coloração, odor 

e sabor próprios, isento de 

umidade e de material 

 

KG 

 

1.809,6 

 

NUTRIVIT

A 

 

1,70 

 

3.076,32 

estranho à sua composição 

que comprometam a 

qualidade do produto. Na 

embalagem deve conter o 

nome do produto e 

fabricante, data de fabricação 

e validade, número do lote, 

informação nutricional, lista 

de ingredientes, SAC - 

Serviço de Atendimento ao 

Consumidor, endereço e 

telefone para contato e 

registro no órgão 

competente. O peso líquido 

deve ser de 500 g. 

 

 

 

15 

 

 

Flocos de arroz: (pct de 

500g) Farinha de milho 

flocada para o preparo de 

cuscuz, com coloração, odor 

e sabor próprios, isenta de 

umidade e de material 

estranho à sua composição 

que comprometam a 

qualidade do produto. Na 

embalagem deve conter o 

nome do produto e 

fabricante, data de fabricação 

e validade, número do lote, 

informação nutricional, lista 

de ingredientes, SAC - 

Serviço de Atendimento ao 

Consumidor, endereço e 

telefone para contato e 

registro no órgão 

competente. O peso líquido 

deve ser de 500 g. O produto 

deve ser embalado em saco 

plástico transparente, 

atóxico, resistente e 

hermeticamente fechado. O 

produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 

meses a partir da data de 

entrega. 

 

 

 

KG 

 

 

904,8 

 

 

NUTRIVIT

A 

 

 

2,95 

 

 

2.669,16 

 

16 

 

Frango inteiro congelado: 

Aspecto próprio, não 

amolecido, não pegajoso, cor 

própria, sem manchas 

esverdeadas, cheiro 

característico, 

acondicionados em caixas 

lacradas, dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais, 

data de validade, quantidade 

do produto, Nº do registro no 

SIF, SIE ou SIM, embalados 

em sacos de polietileno 

transparente, atóxico, limpo, 

unidade ate 3 kg. 

 

KG 

 

2.714,4 

 

MARINGÁ 

 

6,50 

 

17.643,6

0 

 

 

17 

 

 

Frango (peito) congelado: 

filé peito de frango resfriado, 

sem osso, embalados em 

bandejas contendo 1kg 

líquido do produto. o 

produto deverá conter o 

carimbo do SIF, padrão de 

qualidade igual ou superior a 

pif paf. 

 

 

KG 

 

1.809,6 

 

JAGUAR 

 

10,00 

 

18.096,0

0 

18 

 

Iogurte cremoso com polpa 

de fruta: refrigerado, 

mistura homogênea, isento 

de estufamento, mofo, sem 

precipitação, acondicionado 

em embalagem de 

polietileno resistente, 

atóxico. Contendo na 

embalagem a identificação 

do produto, marca do 

fabricante, validade, data de 

embalagem, peso líquido e 

selo de inspeção do órgão 

competente. Validade 

mínima de 45 (quarenta e 

cinco) dias a contar da data 

da embalagens individuais 

de 1 L cada. 

 

LT 3.350 PAULISTA 8,00 
26.800,0

0 

 

19 

 

Leite integral em pó: 

embalagem aluminada, com 

 

KG 

 

904,8 

 

CCGL 

 

16,05 

 

14.522,0

4 
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valor energético médio de 

100 a 140 kcal e valor 

proteico de 6 a 8g por porção 

de 26g. Dados de 

identificação, marca do 

fabricante, prazo de 

validade, peso líquido, 

registro no Ministério da 

Saúde e/ou ministério da 

agricultura. Embalagem em 

pacote de 200 gramas. 

 

 

20 

 

 

Macarrão de trigo com 

ovos, tipo espaguete: Pacote 

de 500g. Fabricado a partir 

de matérias-primas 

selecionadas sãs, limpas e de 

boa qualidade. Cor 

ligeiramente amarelada, 

sabor e odor característico. Á 

base de farinha de trigo, 

enriquecido com ferro e 

ácido fólico, livre de 

umidade, com dados de 

identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo 

de validade. Validade 

mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega. 

 

 

KG 

 

1.809,6 

 

PAULISTA 

 

3,00 

 

5.428,80 

21 

 

Macarrão de trigo com 

ovos, tipo parafuso: Pacote 

de 500g. Fabricado a partir 

de matérias-primas 

selecionadas sãs, limpas e de 

boa qualidade. Cor 

ligeiramente amarelada, 

sabor e odor característico. Á 

base de farinha de trigo, 

enriquecido com ferro e 

ácido fólico, livre de 

umidade, com dados de 

identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo 

de validade. Validade 

mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega. 

 

KG 1.809,6 PAULISTA 3,50 6.333,60 

22 

Margarina: com 60% a 

80% de lipídios. 

Apresentação, aspecto 

cheiro, sabor e cor peculiares 

aos mesmos e deverão estar 

isentos de ranço e de outras 

características indesejáveis - 

embalagem de 250g. 

 

KG 377 PRIMOR 6,25 2.356,25 

23 

 

Milho para canjica: pacotes 

de 500 g. 

 

KG 452,4 SINHÁ 3,89 1.759,84 

24 

 

Óleo de soja: embalagem de 

900 ml transparente, sem 

amasso e vazamento, válido 

por 12 meses, a contar da 

data de entrega. 

 

LT 90,5 ABC 4,74 428,97 

25 

 

Ovo integro branco: 

características técnicas: ovos 

de galinha “tipo grande”, 

casca lisa. Os ovos deverão 

estar limpos. Não poderão 

estar trincados. Embalagem: 

em caixas de papelão, em 

cartelas com 30 unidades 

registro no Ministério da 

agricultura, SIF, CISPOA. 

Prazo de validade mínimo 15 

dias a contar a partir da data 

de entrega. 

 

CARTE

LA 
50 AVINE 11,30 565,00 

 

26 

 

Polvilho doce: produto 

derivado da mandioca, cor 

branca, não contem glúten, 

embalagem plástica 

resistente transparente com 

data de fabricação e prazo de 

validade de no mínimo de 6 

meses. 

 

 

KG 

 

452,4 
PINDUCA 

 

4,30 

 

1.945,32 

 

 

27 

 

Pão Doce (tipo Hot Dog) –

Características técnicas: 

 

 

KG 

 

 

1.508 

 

 

 

 

 

11,00 

 

 

16.588,0

farinha de trigo, leite, ovo, 

sal, açúcar, gordura vegetal, 

fermento biológico. 

Embalagem própria para o 

alimento, contendo data da 

fabricação, validade e dados 

do fornecedor. Unidade de 

aproximadamente 50g. . O 

pão deverá estar fresco 

(novo) no ato da entrega. 

Cada pão deverá vir 

acondicionado em sacos de 

polietileno. 

 

REGIONA

L 

0 

28 

 

Proteína texturizada de 

soja: pacotes de 1 kg. 

 

KG 1.809,6 CAMIL 13,30 
24.067,6

8 

29 

 

Sal: refinado, iodado, com 

granulação uniforme e com 

cristais brancos, não 

pegajoso ou empedrado, 

embalado em pacotes de 

1kg, acondicionados em 

fardos de 30 kg. Embalagem 

com data de validade. 

 

KG 252,4 DUMONTE 1,11 280,16 

 

30 

 

Suco concentrado caju: 

características adicionais: 

pasteurizado embalado em 

caixa de 1litro, com a 

identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de 

validade, peso líquido e 

número de registro no órgão 

competente devidamente 

rotulado conforme legislação 

vigente, observada a 

resolução nº 12/78 da 

CNNPA, e demais normas 

editadas  pela ANVISA. 

 

 

LT 

 

113,2 

 

JANDAIA 

 

3,89 

 

440,35 

31 

 

Suco concentrado uva: 
características adicionais: 

pasteurizado embalado em 

caixa de 1litro. Com a 

identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de 

validade, peso líquido e 

número de registro no órgão 

competente devidamente 

rotulado conforme legislação 

vigente, observada a 

resolução nº 12/78 da 

CNNPA, e demais normas 

editadas  pela ANVISA. 

 

LT 113,2 JANDAI
A 

3,90 441,48 

32 

 

Sardinha em lata: 

preparada com pescado 

fresco, limpo, eviscerado, 

cozido. Imersa em molho de 

tomate. A embalagem deverá 

conter externamente os 

dados de identificação e 

procedência, informação 

nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade 

do produto. O produto 

deverá apresentar validade 

mínima de 06 meses. 

 

KG 1.508 88 18,20 
27.445,6

0 

33 

 

Tempero pronto: 

embalagem de 300g. 

 

KG 241,28 ARISCO 4,50 1.085,66 

34 

 

Vinagre: embalagem de 

500ml. 

 

LT 88 GOTA 3,16 278,00 

 

Valor Total (R$) 

 

239.147,

09 

 

b. A listagem do cadastro de reserva referente ao 

presente registro de preços consta como anexo a 

esta Ata. 

 

)    ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃO(S) 
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PARTICIPANTE(S) 

3.1.  O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de 

Educação e Desenvolvimento Humano. 

b.   São órgãos e entidades públicas participantes 

do registro de preços: 
c.   Quantitativo por órgão participante 

  

Item Descrição dos Produtos Unidade Quantidade 

01 

 

Açúcar cristal: obtido da 

cana-de-açúcar. Com 

aspecto, cor, cheiro próprios 

e sabor doce. Isento de 

sujidades, parasitas, 

materiais terrosos e detritos 

animais ou vegetais, 

contendo dados de 

identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de 

validade, resolução 12/78 

comissão nacional de normas 

e padrões para alimentos – 

CNNPA. Peso de 1 kg. 

 

KG 678,6 

 

02 

 

Achocolatado em pó: 
Achocolatado em pó solúvel, 

preparado com ingredientes 

sãos e limpo, sem farinha em 

sua formulação, com sabor, 

cor e odores característicos, 

acondicionado em 

embalagem de polietileno 

atóxico ou embalagem 

aluminizada, com 

identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas e 

larvas. Validade mínima de 

06 (seis) meses a contar da 

data de entrega. Pacote de 

400g. 

 

 

KG 

 

301,6 

03 

 

Açafrão pó: açafrão em pó - 

tempero açafrão (cúrcuma) 

em pó, livre de sujidades e 

parasitas, sem umidade 

excessiva, isenta de aromas 

artificiais fino, de boa 

qualidade. validade mínima 

de 06 meses a contar da data 

da entrega do produto. 

 

KG 180,5 

04 

 

Alho: De 1° qualidade, 

grupo comum, branco, em 

cabeça, prazo de validade de 

15 dias, livre de ramos e 

sujidade. 

 

KG 361,92 

05 

 

Arroz Tipo 2: Classe:  

longo, fino, tipo 2, grãos 

inteiros. O produto não deve 

apresentar mofo e/ou 

substâncias nocivas. 

Embalagem: deve estar 

intacto, em polietileno, 

transparente, atóxico, com 

dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, 

data de fabricação, prazo de 

validade, peso líquido, 

resolução 12/78 da comissão 

nacional de normas e padrões 

para alimentos – CNNPA, 

pacote 1 kg. 

 

KG 4.524 

06 

 

Biscoito tipo maizena: de 

sabor, cor e odores 

característicos, textura 

crocante, acondicionado em 

embalagem resistente de 

polietileno atóxico 

transparente de dupla face, 

contendo 400g, com 

identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas, larvas 

e material estranho. Validade 

mínima de 06 (seis) meses, a 

contar da data de entrega. 

 

KG 301 

 

07 

 

Biscoito tipo cream craker: 

Salgado, de textura crocante, 

embalagem plástica com 

dupla proteção, com 400g, 

características adicionais sem 

recheio, aplicação 

alimentação humana, 1ª 

qualidade, embalagem: saco 

plástico atóxico, com a 

identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de 

validade, peso líquido e 

número de registro no órgão 

competente, devidamente 

rotulado conforme legislação 

vigente. 

 

 

KG 

 

301 

 

08 

 

Biscoito tipo rosquinha: 

sabor coco, características 

adicionais sem recheio, 

aplicação alimentação 

humana, 1ª qualidade, 

embalagem: saco plástico 

atóxico, com a identificação 

do produto, marca do 

fabricante, data de 

 

KG 

 

301 
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fabricação, prazo de 

validade, peso líquido e 

número de registro no órgão 

competente, devidamente 

rotulado conforme legislação 

vigente, observada a 

resolução nº 12/78  da 

CNNPA, e demais normas 

editadas  pela ANVISA. 

Embalagem de 400g. 

 

09 

 

Carne moída bovina: 
Congelada, embalagem em 

filme PVC ou saco plástico 

transparente, máximo 

permitido de água na 

composição 3%, instrução 

normativa nº 83 da secretaria 

de defesa agropecuária do 

ministério da agricultura, 

dados de identificação e 

informações nutricionais do 

produto, prazo de validade, 

Selo de Inspeção Federal 

(SIF), Selo de Inspeção 

Estadual, (SIE) ou Selo de 

Inspeção Municipal (SIM), 

embalagem plástica 1kg. 

 

KG 1.809 

10 

 

Cebola: de 1° qualidade, 

cabeça inteira, embalada em 

redes plásticas com  validade 

de 15 dias, livre de fungos, 

rachaduras e sujidades. 

 

KG 113,1 

11 

 

Extrato de tomate: produto 

industrializado, preparado 

com frutos maduros, 

escolhidos, sãos, sem pele e 

sementes. É tolerado adição 

de 1% de açúcar e 5% de 

cloreto de sódio. O produto 

deve ser isento de 

fermentação e não indicar 

processamento defeituoso. 

Embalagem de 190g, 

contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, 

prazo de validade peso 

líquido. 

 

KG 450 

12 

 

Farinha de mandioca tipo 

1:  grupo seca, subgrupo 

fina, classe branca, obtido 

das raízes de mandioca 

sadias, devidamente, 

acondicionada em 

embalagem de polietileno 

atóxico transparente, 

contendo 1 kg, com 

identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, 

KG 603,2 

valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas, larvas 

e material estranho, não 

podendo apresentar-se 

úmida, fermentada ou 

rançosa. Validade mínima de 

06 (seis) meses a contar da 

data de entrega. 

 

13 

 

Feijão carioca: feijão em 

grão, tipo 1, grãos inteiros, 

embalagem plástica 

resistente e transparente, em 

pacotes com endereço do 

fabricante, data de fabricação 

e prazo de validade. 

Embalagens de 1kg. 

 

KG 1.206,4 

 

 

 

14 

 

Flocos de milho: (pct de 

500g) Farinha de milho 

flocada para o preparo de 

cuscuz, com coloração, odor 

e sabor próprios, isento de 

umidade e de material 

estranho à sua composição 

que comprometam a 

qualidade do produto. Na 

embalagem deve conter o 

nome do produto e 

fabricante, data de fabricação 

e validade, número do lote, 

informação nutricional, lista 

de ingredientes, SAC - 

Serviço de Atendimento ao 

Consumidor, endereço e 

telefone para contato e 

registro no órgão 

competente. O peso líquido 

deve ser de 500 g. 

 

 

 

 

KG 

 

 

 

1.809,6 

 

 

 

15 

 

Flocos de arroz: (Pct de 

500g) Farinha de milho 

flocada para o preparo de 

cuscuz, com coloração, odor 

e sabor próprios, isenta de 

umidade e de material 

estranho à sua composição 

que comprometam a 

qualidade do produto. Na 

embalagem deve conter o 

nome do produto e 

fabricante, data de fabricação 

e validade, número do lote, 

informação nutricional, lista 

de ingredientes, SAC - 

Serviço de Atendimento ao 

Consumidor, endereço e 

telefone para contato e 

registro no órgão 

competente. O peso líquido 

deve ser de 500 g. O produto 

 

 

 

KG 

 

 

 

904,8 
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deve ser embalado em saco 

plástico transparente, 

atóxico, resistente e 

hermeticamente fechado. O 

produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses 

a partir da data de entrega. 

 

 

 

16 

 

Frango inteiro congelado: 

Aspecto próprio, não 

amolecido, não pegajoso, cor 

própria, sem manchas 

esverdeadas, cheiro 

característico, 

acondicionados em caixas 

lacradas, dados de 

identificação, procedência, 

informações nutricionais, 

data de validade, quantidade 

do produto, Nº do registro no 

SIF, SIE ou SIM, embalados 

em sacos de polietileno 

transparente, atóxico, limpo, 

unidade ate 3 kg. 

 

 

 

KG 

 

 

2.714,4 

 

17 

 

 

Frango (peito) congelado: 

filé peito de frango resfriado, 

sem osso,embalados em 

bandejas contendo 1kg 

líquido do produto. o produto 

deverá conter o carimbo do 

sif. padrão de qualidade igual 

ou superior a pif paf. 

 

 

KG 

 

1.809,6 

18 

 

Iogurte cremoso com polpa 

de fruta: refrigerado, 

mistura homogênea, isento 

de estufamento, mofo, sem 

precipitação, acondicionado 

em embalagem de polietileno 

resistente, atóxico. Contendo 

na embalagem a 

identificação do produto, 

marca do fabricante, 

validade, data de embalagem, 

peso líquido e selo de 

inspeção do órgão 

competente. Validade 

mínima de 45 (quarenta e 

cinco) dias a contar da data 

da embalages individuais de 

1 L cada. 

 

LT 3.350 

19 

 

Leite integral em pó: 

embalagem aluminada, com 

valor energético médio de 

100 a 140 Kcal e valor 

proteico de 6 a 8g por porção 

de 26g. Dados de 

identificação, marca do 

fabricante, prazo de validade, 

KG 904,8 

peso líquido, registro no 

Ministério da Saúde e/ou 

ministério da agricultura. 

Embalagem em pacote de 

200 gramas. 

 

20 

 

Macarrão de trigo com 

ovos, tipo espaguete: Pacote 

de 500g. Fabricado a partir 

de matérias-primas 

selecionadas sãs, limpas e de 

boa qualidade. Cor 

ligeiramente amarelada, 

sabor e odor característico. Á 

base de farinha de trigo, 

enriquecido com ferro e 

ácido fólico, livre de 

umidade, com dados de 

identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de 

validade. Validade mínima 

de 6 (seis) meses a contar da 

data de entrega. 

 

KG 1.809,6 

21 

 

Macarrão de trigo com 

ovos, tipo parafuso: Pacote 

de 500g. Fabricado a partir 

de matérias-primas 

selecionadas  sãs, limpas e de 

boa qualidade. Cor 

ligeiramente amarelada, 

sabor e odor característico. Á 

base de farinha de trigo, 

enriquecido com ferro e 

ácido fólico, livre de 

umidade, com dados de 

identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de 

validade. Validade mínima 

de 6 (seis) meses a contar da 

data de entrega. 

 

KG 1.809,6 

22 

 

Margarina: com 60% a 80% 

de lipídios. Apresentação, 

aspecto cheiro, sabor e cor 

peculiares aos mesmos e 

deverão estar isentos de 

ranço e de outras 

características indesejáveis - 

embalagem de 250g. 

 

KG 377 

23 

 

Milho para canjica: pacotes 

de 500 g. 

 

KG 452,4 

24 

 

Óleo de soja: embalagem de 

900 ml transparente, sem 

amasso e vazamento, válido 

por 12 meses, a contar da 

data de entrega. 

 

LT 90,5 

25  CARTEL 50 
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Ovo integro branco: 
características técnicas: ovos 

de galinha “tipo grande”, 

casca lisa. Os ovos deverão 

estar limpos. Não poderão 

estar trincados. Embalagem: 

em caixas de papelão, em 

cartelas com 30 unidades 

registro no Ministério da 

agricultura, SIF, CISPOA. 

Prazo de validade mínimo 15 

dias a contar a partir da data 

de entrega. 

 

A 

26 

 

Polvilho doce: produto 

derivado da mandioca, cor 

branca, não contem glúten, , 

embalagem plástica 

resistente transparente com 

data de fabricação e prazo de 

validade de no mínimo de 6 

meses. 

 

KG 452,4 

27 

 

Pão Doce (tipo Hot Dog) – 

Características técnicas: 

farinha de trigo, leite, ovo, 

sal, açúcar, gordura vegetal, 

fermento biológico. 

Embalagem própria para o 

alimento, contendo data da 

fabricação, validade e dados 

do fornecedor. Unidade de 

aproximadamente 50g. . O 

pão deverá estar fresco 

(novo) no ato da entrega. 

Cada pão deverá vir 

acondicionado em sacos de 

polietileno. 

 

KG 1.508 

28 

 

Proteína texturizada de 

soja: pacotes de 1 kg. 

 

KG 1.809,6 

 

29 

 

Sal: refinado, iodado, com 

granulação uniforme e com 

cristais brancos, não 

pegajoso ou empedrado, 

embalado em pacotes de 1kg, 

acondicionados em fardos de 

30 kg. Embalagem com data 

de validade. 

 

 

KG 

 

252,4 

30 

 

Suco concentrado caju: 
características adicionais: 

pasteurizado embalado em 

caixa de 1litro, com a 

identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de 

validade, peso líquido e 

número de registro no órgão 

competente devidamente 

LT 113,2 

rotulado conforme legislação 

vigente, observada a 

resolução nº 12/78 da 

CNNPA, e demais normas 

editadas  pela ANVISA. 

 

 

31 

 

Suco concentrado uva: 
características adicionais: 

pasteurizado embalado em 

caixa de 1litro. Com a 

identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de 

validade, peso líquido e 

número de registro no órgão 

competente devidamente 

rotulado conforme legislação 

vigente, observada a 

resolução nº 12/78 da 

CNNPA, e demais normas 

editadas  pela ANVISA. 

 

 

LT 

 

113,2 

32 

 

Sardinha em lata: preparada 

com pescado fresco, limpo, 

eviscerado, cozido. Imersa 

em molho de tomate. A 

embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação e procedência, 

informação nutricional, 

número do lote, data de 

validade, quantidade do 

produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima 

de 06 meses. 

 

KG 1.508 

33 

 

Tempero pronto: 

embalagem de 300g. 

 

KG 241,28 

34 

 

Vinagre: embalagem de 

500ml. 

 

LT 88 

 

) DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

4.1.A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 

pública municipal que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador desde que 

devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 

couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, 

de 1993 e no Decreto Municipal nº 09/2021 

b. O Órgão Gerenciador deverá ser previamente 

consultado e autorizar a utilização da ata de 

registro de preço por órgão ou entidade não 

participante. 

c. Caberá ao fornecedor Detentor da ata, 

observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independentemente dos quantitativos 



   
 

  

NOTA: Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP–Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 

2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. 

65 
 

SEXTA FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2021                                     D.O.E.M.A                                                                   068 PÁGINAS  

inicialmente estimados e desde que não haja 

prejuízo ao atendimento das obrigações 

anteriormente assumidas. 

d. As aquisições ou as contratações adicionais não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 

do instrumento convocatório e registrados na ata 

de registro de preços para o Órgão Gerenciador 

e para os Órgãos Participantes. 

e. O quantitativo decorrente das adesões à ata de 

registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item 

registrado na ata de registro de preços para o 

Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, 

independentemente do número de Órgãos Não 

Participantes que aderirem. 

f. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o 

Órgão Não Participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até 

noventa dias, observado o prazo de vigência da 

ata. 

g. Compete ao Órgão Não Participante os atos 

relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a ampla 

defesa e o contraditório, de eventuais 

penalidades decorrentes do descumprimento de 

cláusulas contratuais, em relação às suas 

próprias contratações, informando as 

ocorrências ao Órgão Gerenciador. 

 

) VALIDADE DA ATA 

a.  A validade da Ata de Registro de Preços será de 

12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura, não podendo ser prorrogada. 

 

) DA ALTERAÇÃO E DA REVISÃO DOS 

PREÇOS REGISTRADOS 

a. A ata de registro de preços poderá ser alterada 

mediante a substituição de marca, nos seguintes 

termos: 

i. por solicitação do Órgão Gerenciador, 

se comprovado que a marca não mais 

atende às especificações exigidas ou 

se encontra fora da legislação 

aplicável; 

ii. por requerimento formal do 

fornecedor comprovando a 

impossibilidade do fornecimento, que 

deve ser apreciado pelo Órgão 

Gerenciador. 

b. O Órgão Gerenciador somente poderá aquiescer 

com a substituição requerida pelo fornecedor se 

comprovadamente houver igualdade de 

condições ou vantagem para o interesse público, 

sendo vedada a aceitação de substituição que 

resulte em objeto com qualidade inferior à do 

objeto anteriormente ofertado, ou que 

caracterize descumprimento de quaisquer 

exigências do edital da licitação. 

c. O indeferimento, pelo Órgão Gerenciador, da 

substituição de marca, não desobriga o 

fornecedor da obrigação de entregar a marca 

registrada nem o libera de eventuais penalidades 

por descumprimento contratual. 

d. A qualquer tempo, cada um dos preços 

registrados poderá ser revisto em decorrência de 

eventual redução daqueles praticados no 

mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador 

convocar os fornecedores registrados para 

estabelecer o novo valor. 

e. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus 

preços aos valores praticados pelo mercado 

serão liberados do compromisso assumido, sem 

aplicação de penalidade, nos termos previstos no 

inciso III do artigo 21 do Decreto Municipal nº 

09/2021. 

f. Será assegurada aos Detentores que porventura 

sejam reclassificados em decorrência da revisão 

dos preços a possibilidade de preservar sua 

classificação original, mediante a apresentação 

de oferta que iguale o preço final oferecido pelo 

Detentor que passaria a ocupá-la. 

 

) DAS PENALIDADES 

a. O descumprimento da Ata de Registro de Preços 

ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 

no Edital. 

i. As sanções do item acima também se 

aplicam aos integrantes do cadastro de 

reserva, em pregão para registro de 

preços que, convocados, não honrarem 

o compromisso assumido 

injustificadamente, nos termos do art. 

48, §1º do Decreto nº 09/2021 

b. É da competência do órgão gerenciador a 

aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de 

registro de preço (art. 4º, incisos XI e XII, do 

Decreto nº 09/2021), exceto nas hipóteses em 

que o descumprimento disser respeito às 

contratações dos órgãos participantes, caso no 

qual caberá ao respectivo órgão participante a 

aplicação da penalidade (art. 5º, X, do Decreto 

nº 09/2021). 

c. O órgão participante deverá comunicar ao órgão 

gerenciador qualquer das ocorrências previstas 

no art. 21 do Decreto nº 09/2021, dada a 

necessidade de instauração de procedimento 

para cancelamento do registro do fornecedor. 

 

) DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE 

PREÇOS 

a. O Detentor da ata de registro de preços, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, terá 

seu registro cancelado quando: 

i. descumprir, total ou parcialmente, as 
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condições da ata de registro de preços; 

ii. recusar-se ao atendimento da demanda 

solicitada, dentro da quantidade 

estimada na ata, salvo na hipótese 

prevista no § 2º do artigo 16, do 

Decreto nº 09/2021; 

iii. não aceitar reduzir o seu preço 

registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no 

mercado; 

iv. sofrer sanção prevista nos incisos III 

ou IV do artigo 87 da Lei nº 8.666, de 

1993, ou no artigo 7º da Lei nº 10.520, 

de 2002, ou que, em virtude de lei ou 

decisão judicial, ficar impedida de 

contratar com a Administração 

Pública. 

v. não retirar a nota de empenho ou 

instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

b. O cancelamento de registros será formalizado 

por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa, nos termos do 

artigo 22 do Decreto nº 09/2021. 

c. O cancelamento do registro de preços poderá 

ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados 

e justificados: 

i. por razão de interesse público; ou 

ii. a pedido do fornecedor. 

 

) DA CONTRATAÇÃO COM 

FORNECEDORES REGISTRADOS 

a.  Os fornecedores incluídos nesta ata de registro 

de preços estarão obrigados a celebrar os 

contratos que poderão advir, nas condições 

estabelecidas no ato convocatório, nos 

respectivos anexos e na própria Ata. 

b. A ordem de classificação dos licitantes 

registrados na ata deverá ser respeitada nas 

contratações. 

c. A contratação com os fornecedores registrados 

será formalizada pelo órgão interessado por 

intermédio de instrumento contratual, emissão 

de nota de empenho de despesa, autorização de 

compra ou outro instrumento hábil, conforme o 

art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

d. O fornecedor com preço registrado em Ata, após 

convocação do órgão interessado, deverá, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis: a) efetuar a 

retirada da Nota de Empenho ou instrumento 

equivalente; ou, b) assinar o Contrato, sob pena 

de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no Edital e na Ata de 

Registro de Preços. 

i. Esse prazo poderá ser prorrogado, por 

igual período, por solicitação 

justificada do fornecedor e aceita pela 

Administração 

e. O contrato decorrente do Sistema de Registro de 

Preços deverá ser assinado no prazo de validade 

da ata de registro de preços. 

f. A existência de preços registrados não obriga a 

Administração a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a 

aquisição pretendida, assegurada preferência ao 

fornecedor registrado em caso de igualdade de 

condições das propostas. 

 

) CONDIÇÕES GERAIS 

a. As condições gerais do fornecimento, tais como 

os prazos para entrega e recebimento do objeto, 

as obrigações da Administração e do fornecedor 

registrado, penalidades e demais condições do 

ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Referência, anexo ao edital. 

b. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos 

fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 

nº 8.666/93. 

c. A ata de realização da sessão pública do pregão, 

contendo a relação dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao 

do licitante vencedor do certame, compõe anexo 

a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do 

art. 11 do Decreto nº 09/2021 

d. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições 

constantes do Decreto nº 09/2021, Decreto nº 

08/2021 e da Lei nº 8.666/93 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente ATA foi lavrada em 

2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, 

vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 

participantes. 

 

 

Montes Altos/MA, 15 de Junho de 2021. 

 

PELO ÓRGÃO GERENCIADOR: 

 

Raimunda Marilene Cruz da Silva 

RG nº. 89466598-7 SSP/MA 
CPF nº. 926.817.513-49 
Secretária Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano 
Portaria nº. 006/2021 – GAB 

 

 

 

PELO FORNECEDOR REGISTRADO: 

 

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI 

CNPJ nº. 40.981.143/0001-46 
Thyago Victor Leão Cavalcante (Representante Legal da Empresa) 
RG nº. 041992442011-2 SESP/MA 
CPF nº. 607.958.203-13 
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AVISO DE EXTATO DE CONTRATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS. EXTRATO 

DE CONTRATO. CONTRATO Nº 022/2021. PARTES: 

MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS ATRAVÉS DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA: C. M. 

DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE 

MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ Nº 07.842.423/0001-06.  

OBJETO: fornecimento de medicamentos e material hospitalar para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. DATA 

DO CONTRATO: 17/06/2021 - VIGÊNCIA: 31/12/2021. VALOR 

TOTAL: R$ 290.833,20 (Duzentos e Noventa Mil e Oitocentos e 

Trinta e Três Reais e Vinte Centavos). DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 1000 – Fundo Municipal de Saúde; 

10.301.0210.2038 – Manutenção da Rede de Atenção Básica de 

Saúde; 10.302.0210.2039 – Manutenção do Hospital 

Municipalizado Casa Alivio do Sofrimento; 10.301.0210.2035 – 

Manutenção da Farmácia Básica; 3.3.90.30.00 – Material de 

Consumo. DOMINGOS PINHEIRO CIRQUEIRA – Prefeito 

Municipal. MONTES ALTOS - MA, 17 de junho de 2021. 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS. EXTRATO 

DE CONTRATO. CONTRATO Nº 023/2021. PARTES: 

MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS ATRAVÉS DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA: HOSPITÁLIA 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – CNPJ Nº 

19.917.154/0001-70.  OBJETO: fornecimento de medicamentos e 

material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde. DATA DO CONTRATO: 17/06/2021 - 

VIGÊNCIA: 31/12/2021. VALOR TOTAL: R$ 214.434,64 

(Duzentos e Quatorze Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e 

Sessenta e Quatro Centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

1000 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0210.2038 – Manutenção 

da Rede de Atenção Básica de Saúde; 10.302.0210.2039 – 

Manutenção do Hospital Municipalizado Casa Alivio do 

Sofrimento; 10.301.0210.2035 – Manutenção da Farmácia Básica; 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo. DOMINGOS PINHEIRO 

CIRQUEIRA – Prefeito Municipal. MONTES ALTOS - MA, 17 de 

junho de 2021. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS. EXTRATO 

DE CONTRATO. CONTRATO Nº 025/2021. PARTES: 

MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, 

PLANEJAMENTO E FINANÇAS E A EMPRESA: 

DISTRIBUIDORA J. D. C. LTDA - EPP – CNPJ Nº 

17.341.646/0001-35.  OBJETO: contratação de empresa para 

fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades 

da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 

Finanças. DATA DO CONTRATO: 18/06/2021 - VIGÊNCIA: 

31/12/2021. VALOR TOTAL: R$ 68.082,10 (sessenta e oito mil e 

oitenta e dois reais e dez centavos). DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 2000 – Secretaria Municipal de Administração, 

Planejamento e Finanças; 04.122.0052.2060.0000 - DESCRIÇÃO: 

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo; Fonte: 010000000 – Recursos 

Próprios. DOMINGOS PINHEIRO CIRQUEIRA – Prefeito 

Municipal. MONTES ALTOS - MA, 18 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  

NOTA: Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP–Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 

2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. 
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Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções 

abaixo: 

 

a) Edição dos textos enviados a Diário por e-mail; 

b) Medida da página – 17 cm de largura e 25 cm de altura;  

c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;  

d) Tipo de fonte: Times New Roman;  

e) Tamanho da letra: 9;  

f) Entrelinhas simples;  

g) Excluir linhas em branco;  

h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;  

i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dias após a circulação do 

Diário Oficial Eletrônico;  

j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em 

caso de erro proveniente do e-mail enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;  

k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas 
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