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ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.012/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021 

 

O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI, Unidade Política do Estado do Maranhão, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ n.º 01.612.331/0001-45, com sede na Av. Roseana 

Sarney, 87 – Centro, CEP 65292-000, Boa Vista do Gurupi/MA, a seguir denominado CONTRATANTE, 

neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra. Ângela Patrícia Gomes Costa, 

Ordenadora de Despesa – Portaria n° 01/2021, RESOLVE registrar os preços dos produtos propostos 

pela empresa abaixo qualificada, doravante denominado T. V. L. CAVALCANTE EIRELI, considerando a 

homologação do PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 007/2021-CPL/PMBVG, formalizado nos autos do 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021-PMBVG, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002; 

Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 

155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto nº 9.488/2018, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes 

à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS 

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto as futuras e eventuais aquisições de 
produtos alimentícios destinados à Merenda Escolar – PNAE, nas especificações, quantidades e 
preços abaixo, obedecidas as condições definidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na Proposta 
vencedora, parte integrante deste documento independente de transcrição. 

BENEFICIÁRIO DA ATA: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI 

CNPJ: 40.981.143/0001-46 FONE/FAX: (99) 99144-5043  

ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ Nº 60-B GALPÃO-B, MUTIRÃO, IMPERATRIZ MA 

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

REPRESENTANTE LEGAL: Thyago Vyctor Leão Cavalcante 

CPF Nº: 607.958.203-13 RG Nº: 041992442011-2 SSP/MA 

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO:  BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0554-1 CONTA: 96688-6 

 

Valor total da ata R$ 271.027,00 (Duzentos e Setenta e Um Mil e Vinte e Sete Reais). 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT UND VALOR TOTAL 

1 

Arroz branco tipo 1,classe longo e fino, pacote de 

1kg-fardo com 30 quilos, contendo no mínimo 90% 

de grãos inteiros, isento de mofos, odores 

estranhos e substância nocivas,validade mínima de 

1 ano, com registro no ministério da agricultura. 

7000 KG 6,00 42.000,00 

2 

Achocolatado em pó: caixa com 30 unidades 

embalagem de 400g .O produto deve apresentar-

se íntegro, com sabor e odor agradável, validade 

mínima de 6 meses. Rótulo e validade de acordo 

com a legislação vigente. 

2500 KG 12,00 30.000,00 

3 

Açúcar refinado: embalagem saco plástico atóxico, 

contendo 1 kg-fardo com 30 kg, não deve 

apresentar sujidades, unidades, bolor, coloração 

escura, validade mínima de 90 dias, com registro 

3000 KG 4,00 12.000,00 

mailto:t.v.l.cavalcante.eirelii@outlook.com
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no ministério da agricultura. 

4 

Alho, bulbo de tamanho médio, com características 

íntegras e de primeira qualidade; isentos de 

sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos 

estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar 

quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 

biológica. 

300 KG 31,00 9.300,00 

5 

Batata inglesa especial, in natura, extra AA, com a 

polpa intacta e limpa, firme, lisa, de tamanho 

uniforme, procedente de espécies genuínas e sãs, 

fresco. Isento de matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas, 

sem manchas esverdeadas e livre de broto. 

300 KG 5,50 1.650,00 

6 

Biscoito salgado “tipo cream cracker”: embalagem, 

pacote impermeável lacrado contendo 400g, 

acondicionada em caixa lacrada. O produto deve 

apresentar-se íntegro, com sabor e odor agradável, 

validade mínima de 90 dias. Rótulo e validade de 

acordo com a legislação vigente. 

500 KG 6,00 3.000,00 

7 

Biscoito tipo maizena: embalagem, pacote 

impermeável lacrado contendo 400g, 

acondicionada em caixa lacrada com 8 kg cada o 

produto deve apresentar-se íntegro, com sabor e 

odor agradável, validade mínima de 90 dias. Rótulo 

e validade de acordo com a legislação. 

500 KG 10,00 5.000,00 

8 
Café em pó: caixa contendo 20 unidades, 

embalagem com 250 g. Validade mínima de 1 ano.. 
50 KG 16,50 825,00 

9 

Carne bovina moída, embalagem de 2 kg ou 5 kg, 

embalado e armazenado a -12c deverá conter no 

máximo 10% de gordura, deve ter aspecto próprio, 

não pegajoso, cor própria, sem manchas 

esverdeadas cheiro próprio, ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. Validade de no mínimo 6 

meses. 

1200 KG 30,00 36.000,00 

10 

Cebola branca, fresca, extra, com as extremidades 

firmes, cor brilhante, haste bem seca. Isento de 

broto, enfermidades, lesões de origem física, 

mecânica ou biológica, substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, insetos, parasitas e larvas 

200 KG 4,50 900,00 

11 

Cenoura extra AA, in natura, cor laranja-vivo, 

procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, 

firmes, lisas, sem rugas, de aparência fresca. 

Isento de brotos, lesões de origem física, mecânica 

ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

200 KG 5,00 1.000,00 
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12 

Cereal infantil; tipo “mucilon” arroz /milho de 

preparo instantâneo, preparado a partir de matérias 

primas sãs, limpas, enriquecido com vitaminas. 

Embalagem: em polietileno, bem vedadas, com 

400 g do produto. Contendo 18 latas em cada 

caixa. Prazo de validade mínimo 12 meses a 

contar a partir da data de entrega 

70 KG 20,95 1.466,50 

13 

Corante, colorífico em pó fino homogêneo. Cor: 

vermelho intenso, com cheiro e sabor próprios. 

Embalagem plástica com 100g. Acondicionado 

saco de 10 kg lacrado, Rótulo e validade de acordo 

com a legislação vigente. 

200 KG 6,00 1.200,00 

14 
Extrato de tomate simples, concentrado, com rótulo 

e validade de acordo com a legislação vigente. 
200 KG 5,80 1.160,00 

15 

Flocão de milho: embalagem intacta de 500g com 

características sensoriais preservadas, conter 

dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e informações 

nutricionais. Validade mínima de 6 (seis) meses na 

data de entrega. 

2000 KG 2,80 5.600,00 

16 

Flocos de cereais (farinha láctea): embalagem 

intacta de 400 gramas, enriquecida com vitaminas, 

de preparo instantâneo. Fabricado a partir de 

matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar 

aspectos e cheiro característico livre de sujidades e 

substâncias nocivas. validade mínima de 6 (seis) 

meses na data de entrega. 

70 KG 23,90 1.673,00 

17 

Frango inteiro – frango inteiro, resfriado ou 

congelado sem miúdos, sem tempero, embalado 

individualmente em sacos plásticos de polietileno 

resistente, com aproximadamente 2 kg por frango, 

nome do agricultor ou associação marcado na 

embalagem, e registro nos órgãos de Inspeção 

sanitária. Sem formações de cristais de gelo, 

contendo apenas 12% de água, consistência firme, 

não amolecida, odor e cor característicos, cor 

amarela-rosada, sem escurecimento ou manchas 

esverdeadas; cheiro agradável, ele lisa, macia e 

clara(entre amarelo e branco).transporte do lote em 

veículo fechado e refrigerado. As especificações de 

qualidade do produto seguem a legislação da 

vigilância sanitária e recomendação do ministério 

da agricultura-SIF, SIM OU SIE. 

1500 KG 11,50 17.250,00 

18 

Leite em pó integral, instantâneo, acondicionado 

em embalagem original de até 200 g. contendo 50 

unidades cada fardo. As especificações de 

qualidade do produto seguem a legislação da 

vigilância sanitária e recomendação do ministério 

da agricultura-SIF, SIM ou SIE. 

1000 KG 28,40 28.400,00 
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Macarrão tipo parafuso, acondicionado em 

embalagens transparentes intactas de 500g, fardo 

contendo 20 pacotes, a embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de fabricação, data de validade e 

condições de armazenagem. Validade mínima de 6 

seis) meses na data de entrega. 

600 KG 6,50 3.900,00 

20 

Margarina sem sal: embalagem de 250g 

acondicionada em potes resistentes, que garantam 

a integridade do produto até seu consumo. Deverá 

conter em sua embalagem os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, 

número do lote, data de validade, quantidade do 

produto e número do registro. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

150 KG 10,00 1.500,00 

21 

Óleo de soja refinado: embalagem tipo pet plástica 

contendo 900 ml-caixa com 20 unidades. Deverá 

estar isento de ranço e outras características 

indesejáveis, validade mínima de 1 ano. 

200 LT 9,50 1.900,00 

22 

Ovos brancos: Sem rachaduras. Com cor, sabor e 

aroma característicos da espécie. Sem odor e 

sabor estranho. Peso e tamanho padrão. 

600 DUZIA 12,50 7.500,00 

23 

Pão MASSA FINA, tipo hot dog, peso de 50g cada 

unidade, do tipo brioche, preparado a partir de 

matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas 

de matéria terrosa de parasitas e em perfeito 

estado de conservação. Será rejeitado o pão 

queimado ou mal cozido, com odor e sabor 

desagradável, presença de fungos e não será 

permitida a adição de farelos e de corantes de 

qualquer natureza em sua confecção. Isento de 

parasita, sujidades, larvas e material estranho. 

Acondicionado em embalagem de polietileno 

resistente. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 24 horas após entrega. 

6000 UNID.. 0,65 3.900,00 

24 

Polpa de Fruta integral de abacaxi, pasteurizada, 

congelada, sem adição de corantes artificiais e 

aditivos químicos, sabor característico e agradável. 

Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte 

e desagradável e qualquer substância 

contaminante. Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico, resistente, transparente, peso 

líquido de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do 

fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e 

selo de inspeção do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, 

a contar da data de entrega. 

800 KG 7,50 6.000,00 
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Polpa de Fruta integral de acerola, pasteurizada, 

congelada, sem adição de corantes artificiais e 

aditivos químicos, sabor característico e agradável. 

Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte 

e desagradável e qualquer substância 

contaminante. Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico, resistente, transparente, peso 

líquido de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do 

fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e 

selo de inspeção do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, 

a contar da data de entrega. 

800 KG 7,50 6.000,00 

26 

Polpa de Fruta integral de goiaba, pasteurizada, 

congelada, sem adição de corantes artificiais e 

aditivos químicos, sabor característico e agradável. 

Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte 

e desagradável e qualquer substância 

contaminante. Acondicionada em embalagem de 

polietileno atóxico, resistente, transparente, peso 

líquido de 01 kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do 

fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e 

selo de inspeção do órgão competente e data de 

embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, 

a contar da data de entrega. 

800 KG 6,30 5.040,00 

27 

Proteína texturizada de soja: embalagem intacta de 

400g, contendo 6 unidades no fardo .Com 

características sensoriais preservadas, contém 

dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e informações 

nutricionais. Validade mínima de 12 (doze) meses 

na data de entrega. 

1200 KG 17,90 21.480,00 

28 

Sal refinado iodado, embalagem: saco plástico 

atóxico, contendo 1 quilo-fardo com 30 quilos, com 

granulação uniforme sem resíduos de nenhuma 

espécie, validade mínima de 1 ano. Rótulo e 

validade de acordo com a legislação vigente. 

300 KG 0,80 240,00 

30 

Tempero seco misto, cominho e pimenta do reino: 

o tempero deve ser constituído de matéria prima de 

boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e 

sabor característico do produto de acordo com as 

normas vigentes. Embalagem plástica com 100 g, 

acondicionada em saco com 10 kg lacrado, 

Validade de no mínimo 06 a 01 ano, com dizeres 

de rotulagem, data de fabricação. De acordo com a 

rdc n°276/2005. Pct com 100g 

250 KG 29,00 7.250,00 
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Tomate longa vida extra AA, in natura, procedente 

de espécies genuínas e sãs, frescas, polpa íntegra 

e firme, coloração uniforme, casca lisa e firme. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

1200 KG 6,50 7.800,00 

32 

Vinagre, branco isento de corantes, ácidos 

orgânicos e minerais estranhos, livres de 

sujidades, de materiais terrosos e detritos de 

animais e vegetais, embalagem plástica de 500ml. 

50 LT 1,85 92,50 

TOTAL 271.027,00 

 

Boa Vista do Gurupi - MA, 21 de maio de 2021. 

 

 

Ângela Patrícia Gomes Costa 

Ordenadora de Despesa – Portaria 01/2021 

Secretária Municipal de Educação 

Contratante 

 

 

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI  
CNPJ. N.º 40.981.143/0001-46 

Sr. Thyago Vyctor Leao Cavalcante 
CPF n° 607.958.203-13 

Contratada 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

02 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002.012/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021 
 

 

O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI, Unidade Política do Estado do Maranhão, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ n.º 01.612.331/0001-45, com sede na Av. Roseana 

Sarney, 87 – Centro, CEP 65292-000, Boa Vista do Gurupi/MA, a seguir denominado CONTRATANTE, 

neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra. Ângela Patrícia Gomes Costa, 

Ordenadora de Despesa – Portaria n° 01/2021, RESOLVE registrar os preços dos produtos propostos 

pela empresa abaixo qualificada, doravante denominado BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E 

NEGOCIOS EIRELI, considerando a homologação do PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 007/2021-

CPL/PMBVG, formalizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021-PMBVG, com 

fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; 

Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto nº 9.488/2018, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a 

Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto as futuras e eventuais aquisições de 
produtos alimentícios destinados à Merenda Escolar – PNAE, nas especificações, quantidades e 
preços abaixo, obedecidas as condições definidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na Proposta 
vencedora, parte integrante deste documento independente de transcrição. 

 

BENEFICIÁRIO DA ATA: BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI 

CNPJ: 39.631.605/0001-16 FONE/FAX: (81)3228-3986/ 98266-4479  

ENDEREÇO: Rua Gerson de Barros Pinangé, nº 57, Ponto de Parada, Recife/PE 

E-MAIL: brasilnegocioseireli@outlook.com  

REPRESENTANTE LEGAL: Daniel Gustavo Aragão Ribeiro 

CPF Nº: 041.621.354-52 RG Nº: 6.281.896 SDS/PE 

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO:  218-BS2 S.A AGÊNCIA: 001 CONTA: 694084-6 

 

Valor total da ata R$ 22.128,00 (Vinte e Dois Mil e Cento e Vinte e Oito Reais). 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT UND VALOR TOTAL 

29 

Sardinha: peixe de água salgada, conservada em 

molho de tomate, eviscerada e descamada 

mecanicamente, livre de nadadeiras, cauda e cabeça. 

Isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 

90 dias a partir da data de entrega. 

1200 KG 18,44 22.128,00 

TOTAL 22.128,00 

 
Boa Vista do Gurupi - MA, 20 de maio de 2021. 

 

 

Ângela Patrícia Gomes Costa 

Ordenadora de Despesa – Portaria 01/2021 

Secretária Municipal de Educação 

Contratante 

 

 

BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI  
CNPJ. N.º 39.631.605/0001-16 

Sr. Daniel Gustavo Aragão Ribeiro 
CPF n° 041.621.354-52 

Contratada 
____________________________________________________________________________________ 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.013/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021 
 

mailto:brasilnegocioseireli@outlook.com
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O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI, Unidade Política do Estado do Maranhão, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ n.º 01.612.331/0001-45, com sede na Av. Roseana 

Sarney, 87 – Centro – Boa Vista do Gurupi – MA – CEP: 65292-000, a seguir denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo ordenador de despesa, Secretária Municipal de Assistência 

Social, a Sra. Jéssica Mendes Brito, Ordenadora de Despesa – Portaria 004/2021, RESOLVE registrar 

os preços dos produtos propostos pela empresa abaixo qualificada, doravante denominado BERNARDO 

S LIMA, considerando a homologação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021-CPL/PMBVG, 

formalizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021-PMBVG, com fundamento na Lei 

Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e 

pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 7.892/2013 e 

Decreto nº 9.488/2018, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e 

demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS 

3.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto futuras e eventuais aquisições de urnas 
funerárias para o município, nas especificações, quantidades e preços abaixo, obedecidas as 
condições definidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na Proposta vencedora, parte integrante 
deste documento independente de transcrição. 

 

BENEFICIÁRIO DA ATA: BERNARDO S LIMA 

CNPJ: 12.128.005/0001-83 FONE/FAX: (98) 991-1369/ 98252-0942 

ENDEREÇO: Av. Cel. Stanley Forte Batista, Nº 316-Centro, Zé Doca/MA 

E-MAIL: funerariabslima@gmail.com 

REPRESENTANTE LEGAL: Bernardo Sousa Lima 

CPF Nº: 128.288.823-49 RG Nº: 046033902012-4 SSP/MA 

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2314-0 CONTA: 26.218-8 

 

Valor total da ata R$ 118.250,00 (Cento e Dezoito Mil e Duzentos e Cinquenta Reais). 

 

ITEM  DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT PREÇO  TOTAL 

1 
Urnas Funerárias em madeira polida simples 

adulto 1,60 a 1,90m 
150 UNID 655,00 98.250,00 

2 Serviço de translado 5000 KM 4,00 20.000,00 

  TOTALIZAÇÃO 118.250,00 

 

Boa Vista do Gurupi - MA, 24 de maio de 2021. 

 

Jéssica Mendes Brito 

Ordenadora de Despesa – Portaria 04/2021 

Secretária Municipal de Assistência Social 

Contratante 

 

BERNARDO S LIMA 
CNPJ. N.º 12.128.005/0001-83 

Sra. Bernardo Sousa Lima 

CPF n° 128.288.823-49 

Contratada 
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