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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS – MA
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2022
 
Aos 26 dias do mês de dezembro do ano de 2022 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS – MA, localizada na Rua da João Pessoa,
nº 56, Centro, Olho d’Água das Cunhãs – MA,  pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob os nº 06.014.005/0001-50, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (ORGÃO GERENCIADOR), com sede na Rua da João Pessoa, nº 56, Centro, Olho d’Água das
Cunhãs – MA, neste ato representada por seu titular WESLY ALVES DE SÁ, portador do CPF/MF nº 004.513.113-96, nomeado através da Portaria nº
029/2022, de 17 de janeiro de 2022, e a empresa A P MAGALHÃES SILVA EIRELI CNPJ: 19.383.237/0001-27 neste Ato Representada Pelo Sr.ª. Ana
Paula Magalhães Silva CPF: 057.609.583-48, R.G. n.º 0393214120101 SSP/MA aqui denominada BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
nos  termos  da  Lei  nº  10.520/02,  8.666/93  e  Decreto  nº  7892/13,  em  face  da  classificação  da  proposta  apresentada  no  Pregão  Eletrônico  nº
030/2022, para Registro de Preços,  por deliberação do Pregoeiro,  homologado em 23/12/2022, resolvem REGISTRAR PREÇOS para eventual
aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES
 
Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura
contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso
unilateral, assumido pelo vencedor em prestar os fornecimentos à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente
solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;
 
Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar esta Ata contém todos os elementos peculiares do futuro contrato, obrigando ao
Fornecedor a todas as obrigações aqui estabelecidas; permitindo assim não se fazer mister, nos contratos ou documentos hábeis extraídos desta
Ata, desses elementos, senão aqueles essenciais.
 
Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Estado.
 
Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação,
obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador e Participantes, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.
 
Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim para definir procedimento e normas decorrentes
das obrigações ora contraídas integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:
 

Edital da Pregão Eletrônico nº 030/2022, de 02 de dezembro de 2022 e seus anexos a Proposta de Preços da Fornecedora Beneficiária, asa.
Notas de Empenho.
Autorização do fornecimento, documento hábil que substitui o contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.b.

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA
 
Parágrafo Primeiro - O Gestor da Ata de Registro de Preço é a Secretaria Municipal de Administração, que atuará como Órgão Gerenciador do
Registro de Preços sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços, conforme Decreto 7892/2013 e as Legislações vigentes,
bem como:
 

Sempre que ocorrer Solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativosa.
registrados;
Sempre que ocorrer  solicitação do objeto do Registro de Preços pelos Órgãos Participantes,  orientará ao Órgão Participante à notificar ob.
Fornecedor para assinatura e retirada da Autorização do fornecimento no prazo predeterminado.
Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;c.
Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata ded.
registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgão Participante da Ata de Registro de Preço é a Secretaria Municipal de Administração e Gestão, que atuará como
Órgãos Participantes do Registro de Preços e a Secretaria de Administração (ORGÃO GERENCIADOR), sendo responsável pela Gestão dos Contratos,
obedecidas as Legislações vigentes, bem como:
 
a)   Promover  consulta  prévia  junto  ao Órgão Gerenciador,  quando da necessidade de contratação,  a  fim de obter  a  indicação do fornecedor,  os
respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente
realizada;
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b)  Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto
aos valores praticados,  informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual
desvantagem na sua utilização;
c)  Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente
assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município –
PGM, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata
de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;
d)  Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata
de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em
assinar contrato para fornecimento;
e)  Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega
dos bens empenhados ou execute os FORNECIMENTOS na forma previamente estabelecida.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
 
Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objetivo o eventual fornecimento de gêneros alimenticios em geral para atender
a demanda das diversas secretarias municipais do município de Olho d’Água das Cunhãs  junto ao Fornecedor, de acordo com as condições e
especificações constantes do Edital  e seus Anexos, Termo de Referência (Anexo I),  Proposta de Preços e Autorização de prestação de serviço os
quais  ficam fazendo parte integrante e inseparável  deste instrumento,  como se aqui  integralmente reproduzidos,  e  assim resumidos quanto aos
seus elementos característicos.
 
CLAUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
 
Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e
futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no D.O.E, cujo Autorização de
prestação de serviço atenderá a forma do  art. 57 e 65 da mesma Lei , prazo em que a FORNECEDORA se abriga a prestar o serviço de acordo com
as condições estabelecidas no Edital.
 
Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a
integrá-la.
 
Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a
qualquer espécie de indenização
 
CLÀUSULA QUARTO – DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO
 
Parágrafo  Primeiro  -  Os  preços  ofertados  pela  empresa:  A  P  MAGALHÃES  SILVA  EIRELI  CNPJ:  19.383.237/0001-27,  classificadas  com  itens
adjudicados,  por  objeto,  signatária  da  presente  Ata  de  Registro  de  preços,  são  os  abaixo:
 
DEMANDA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
 
A P MAGALHÃES SILVA EIRELI
 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT. VALOR
MEDIO VALOR TOTAL

1

ACHOCOLATADO Especificação : produto em pó, contendo
Açúcar, cacau, extrato de malte, sal, leite em pó desnatado,
soro de leite em pó, vitaminas (A, B1, B2, B6, C, D3, e PP),
estabilizante, lecitina de soja e aromatizantes. contendo
glúten, vitaminado, obtido de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais,
cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais.
Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro
característico e sabor doce em pacotes de 1kg enriquecido
com vitaminas e sais minerais. Embalagens íntegras. Não
serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas, perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto e embalagem.
Deverá apresentar validade mínima de 18 (seis) meses a
partir da data de entrega. Indicação da marca do fabricante.

MARATA pacote 2.025 R$ 16,10 R$ 32.602,50
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2

AÇUCAR CRISTAL Especificação: composição origem vegetal
sacarose de cana de açúcar, embalagem primária
transparente em pacotes impermeáveis e lacrados de 01 kg,
não furadas e estufadas, invioladas, livres de impurezas,
umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que
venham a comprometer o armazenamento e a saúde
humana. Obrigatório conter os dados de identificação e
procedência data de fabricação e validade expressas na
embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima
de 12 meses da data de entrega do produto. Indicação da
marca do fabricante

MANA pacote 7.500 R$ 2,69 R$ 20.175,00

3

ADOÇANTE FRASCO Especificação : Composição: água,
edulcorantes artificiais: sacarose e acasula-me-k,
espessante, carboximetil celulose, conservante benzo ato de
sódio e acidulante ácido cítrico. não contem glúten, em
frascos de 100ml, com identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

MARATA unidade 2025 R$ 4,39 R$ 8.889,75

4
ALFACE CRESPA GRANDE Especificação : O produto deve
mostrar folhas limpas, frescas, livres de manchas escuras ou
viscosas. Além disso, as bordas das folhas não devem ter
sinais de cor marrom ou amarelo. Peso médio 250 g o pé.

NATURE maço 525 R$ 2,68 R$ 1.407,00

5
ALHO Especificação : Alho de 1ª qualidade - Grupo comum,
roxo, tipo especial; - embalagem de 200grs, com dizeres de
rotulagem em pacotes e prazo de validade.

PURO
TEMPERO kg 187 R$ 8,85 R$ 1.654,95

6

ARROZ TIPO I Especificação : branco, tipo I, não parborizado,
polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de
safra corrente, tipo subgrupo polido, embalagem primária
plástica de 1 kg, Isento de mofo, de odores estranhos e de
substâncias nocivas livre de insetos, microrganismos ou
outras impurezas que venham a comprometer o
armazenamento e a saúde humana. (Não apresentar
manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e
não ter sabor ardido) Selecionados eletronicamente grão em
grão. A embalagem secundária deve ser fardo
termossoldado, resistente, suportando o transporte sem
perder sua integridade Validade: mínima de 12 meses a
contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no
caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo
de validade e embalagens danificadas

PAINHO pacote 20.250 R$ 4,92 R$ 99.630,00

7 AVEIA Especificação : apresentação flocos, prazo de validade
01 ano (fechado), aplicação mingau, caixa com 200 gramas. NESTLÊ unidade 1.012 R$ 4,83 R$ 4.887,96

8 BATATA DOCE Especificação: Tamanho médio, nova, isenta
de enfermidades, material terroso, isenta de sujidades. NATURE kg 525 R$ 4,47 R$ 2.346,75

9

BATATA INGLESA IN NATURA Especificação : média, lavada,
inteira, não amassada, com cor e odor característicos. Não
serão aceitas batatas estragadas, murchas, com brotos, ou
que não se enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade.

NATURE kg 525 R$ 5,33 R$ 2.798,25

10

BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Especificação : embalagem
plástica contendo 400 gramas, isento de mofo, odores
estranhos e substâncias nocivas, embalagens plástica prazo
mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de
entrega.

HILEIA pacote 7.500 R$ 6,71 R$ 50.325,00

11

BISCOITO TIPO MAISENA Especificação : Produzido a partir de
matérias - primas sãs e limpas, sem corante, isenta de
matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais.
Aparência: massa bem assada, redondo, classificação doce,
enriquecido de vitaminas, 0% gordura trans, classificação
doce, características adicionais sem recheio, sem cobertura,
não serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e sabor
próprios. Embalagens plásticas internas de 400g. Validade:
mínima de 09 meses a contar da data de entrega. Reposição
do produto: no caso de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

HILEIA pacote 3.000 R$ 6,97 R$ 20.910,00

12
BISCOITO TIPO SALGADO Especificação : embalagem plástica
contendo 400 gramas, isento de mofo, odores estranhos e
substâncias nocivas, embalagens plástica prazo mínimo de
validade de 06 meses, a partir da data de entrega.

HILEIA pacote 7.500 R$ 6,97 R$ 52.275,00

13

CAFÉ TIPO TORRADO Especificação : apresentação moída,
tipo embalagem alto vácuo, com selo de pureza ABIC, tipo
tijolinho, livre de parasitas, odores estranhos e substâncias
nocivas, pacote com 250 gramas, prazo mínimo de validade
de 06 meses, a partir da data de entrega.

MARATA pacote 7.875 R$ 10,37 R$ 81.663,75
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14 CARNE BOVINADE2ª  QUALIDADE  (COM OSSO) BOVIL kg 3.000 R$ 33,97 R$ 101.910,00

15

CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CHÃ DE DENTRO
Especificação : apresentação bife, de primeira qualidade,
limpa sem ossos, sem pele, pouca gordura, no máximo
(máximo 3% de gordura) sem pelancas, isentas de aditivos
ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias
ao consumo e que alterem suas características naturais
(físicas, químicas e organolépticas),

BOVIL kg 2.025 R$ 40,24 R$ 81.486,00

16

CARNE BOVINA IN NATURA TIPO COSTELA Especificação :
resfriada, no máximo 5% de sebo e gordura, cor aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, subdividida (cortada.) embalagem
em filme PVC transparente ou saco plástico transparente,
contendo identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais.

BOVIL kg 1.012 R$ 40,24 R$ 40.722,88

17

CARNE BOVINA IN NATURA TIPO LOMBO Especificação : Cor
vermelha brilhante ou púrpura, congelada até -12ºC, com
odor e sabor característicos e percentual aceitável de no
máximo 3% de gordura. Peça Inteira, do tipo coxão mole,
coxão duro, alcatra, contrafilé ou patinho. Em pacotes de 1
kg, devidamente selada, com especificação de peso,
validade, produto e marca/procedência, Características
adicionais limpa e resfriada.

BOVIL kg 1.012 R$ 40,24 R$ 40.722,88

18

CARNE BOVINA IN NATURA TIPO PALETA Especificação :
moída, sem ossos e músculos, magra, congelada, sem
gordura e sebo, isento de aditivos ou substâncias estranhas
que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas
características naturais (físicas químicas e organolépticas).
Deverá ser acondicionada em embalagem primária
constituída de plástico atóxico transparente, isenta de
sujidades e ou ação de microorganismos. Em pacotes de 1
kg, devidamente selada, com especificação de peso,
validade, produto e marca/procedência.

BOVIL kg 1.012 R$ 40,24 R$ 40.722,88

19 CARNE BOVINA MOIDA Especificação : Carne bovina moída
de primeira qualidade. BOVIL kg 2.025 R$ 24,67 R$ 49.956,75

20

CARNE BOVINA TIPO ALCATRA EM BIFE:Especificação : Fresca
e resfriada; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios;
acondicionado em saco de polietileno transparente, atômico,
resistente; hermeticamente fechado, pesando entre 07 a 08
Kg; suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3
(Decreto 12486/78) e (Decreto M.A. 2244/97)

BOVIL kg 1.012 R$ 40,24 R$ 40.722,88

21

CEBOLA BRANCA DE CABEÇA CRUA IN NATURA Especificação
: inteira, tamanho média, não amassada, livres de materiais
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte inadequados. Não serão aceitos
produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no
processo seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 480 R$ 4,65 R$ 2.232,00

22

CEBOLA ROXA DE CABEÇA CRUA IN NATURA Especificação :
inteira, tamanho média, não amassada, livres de materiais
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte inadequados. Não serão aceitos
produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no
processo seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 480 R$ 6,26 R$ 3.004,80

23
CHÁ Especificação : livre de parasitas, mofo e de qualquer
substâncias nocivas, odores estranhos, prazo de validade
mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. Caixa com
15 gramas, contendo 15 saquinhos cada caixa.

MARATA caixa 3112 R$ 7,03 R$ 21.877,36

24

CHEIRO VERDE CRU IN NATURA Especificação : O cheiro
verde precisa ser fresco, com uma cor verde profundo e
aparência viçosa, inteiro, não amassado, livre de matéria
terrosa, parasitas, fungos e vestígios de insetos, Os maços
não podem ter folhas que estão murchas ou amarelas.
Composição: coentro e cebolinha Em maço com no mínimo
300g.

NATURE maço 1012 R$ 3,57 R$ 3.612,84

25

CONDIMENTO APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL Especificação :
matéria-prima pimenta do reino, aspecto físico pó, isento de
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres
de umidade, pacote com 100 gramas, na embalagem deverá
conter número de lote, data de validade e quantidade do
produto.

MARATA pacote 202 R$ 2,28 R$ 460,56
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26

CORANTE, Especificação : Colorífico em pó fino homogêneo,
obtido de frutos maduros de urucum, limpos. Cor: vermelho
intensa, embalagem plástica com 100 g, com cheiro e sabor
próprios para consumo humano e em conformidade com a
legislação em vigor.

MARATA unidade 300 R$ 2,27 R$ 681,00

27

COXAESOBRE-COXA  DE  FRANGO Especificação: (CORTES
CONGELADOS E NÃO TEMPERADOS, ACONDICIONADOS EM
EMBALAGEM PLÁSTICA). SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE
ATÉ 8% NO PESO LIQUIDO DO PRODUTO DESCONGELADO EM
RELAÇÃO AO PESO CONGELADO.

FRIATO kg 2025 R$ 21,28 R$ 43.092,00

28

CREMOGEMA Especificação : Amido de milho, para o preparo
de mingau sabores baunilha, chocolate e morango, açúcar,
vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro)
condicionado em embalagem de papel resistente de 200
gramas.

MAISENA unidade 600 R$ 7,39 R$ 4.434,00

29

EXTRATO DE TOMATE (EXTRATO ALIMENTÍCIO) Especificação
: extrato de tomate concentrado simples, sem aditivos
químicos, isento de fermentação, características adicionais:
maduros, selecionados, sem pele e sem sementes
ingrediente básico tomate, prazo validade 12 meses,
pesando no mínimo 190 gramas.

STELLA unidade 3000 R$ 3,84 R$ 11.520,00

30

FARINHA DE ARROZ Especificação : tipo farinha de arroz
flocada, tipo branca, embalada em pacotes plásticos,
transparentes, limpos, não violados, resistentes. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote, data de validade, quantidade do produto. PRAZO DE
VALIDADE: mínimo de 09 (meses), a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Características adicionais,
determinado/macerado/socado/ aspecto físico levemente
torrada, pacote 500 gramas.

CORINGA pacote 1012,5 R$ 5,82 R$ 5.892,75

31

FARINHA DE MANDIOCA Especificação : Fina, branca, torrada,
tipo 100% natural, sem adição de sal, embalagem em sacos
de plástico de 1 kg, não furados, estufadas, invioladas, livres
de impurezas, umidade, insetos, que garantam a integridade
do produto até o momento do consumo microrganismos ou
outras impurezas que venham a comprometer o
armazenamento e a saúde humana. Obrigatório a
apresentação de certificado de classificação vegetal.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas
na embalagem, bem como o número do lote. Validade
mínima 120 dias da data de entrega do produto. Indicação
da marca do fabricante.

NATURE kg 1012 R$ 8,36 R$ 8.460,32

32

FARINHA DE MILHO Especificação : tipo flocão, apresentação
flocos de milho, amarelo, pré-cozida, embalada em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes,
prazo de validade 9 meses, característica adicionais,
determinado/macerado/socado/, aspecto físico levemente
torrada, pacote com 500 gramas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto.

CORINGA pacote 2025 R$ 5,68 R$ 11.502,00

33

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Especificação : com
fermento, apresentação pó, embalada em sacos
transparentes, limpos, não violados, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do
produto. PRAZO DE VALIDADE: 150 dias, características
adicionais ferro e ácido fólico tipo 1, pacote 1 Kg.

DONA BENTA pacote 1012 R$ 8,41 R$ 8.510,92

34

FEIJÃO CARIOQUINHA Especificação : Feijão do tipo
carioquinha, novo, tipo1, constituído de grão da mesma
coloração, admitindo-se no Máximo 5% de mistura de outras
classes e até 10% de mistura de variedade da classe cores,
isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos
ardidos, brotados, chocos, imaturos, mofados; embalagem
primaria saco de polietileno atóxico e resistente, com peso
de 1kg cada. Validade mínima de 06 meses a contar da data
da entrega do produto.* AMOSTRA: 1 pacote de 1kg.

PADRAO kg 3.000 R$ 13,31 R$ 39.930,00
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35

FEIJÃO PRETOEspecificação : Feijão do tipo preto, novo, tipo1,
constituído de grão da mesma coloração, admitindo-se no
Maximo 5% de mistura de outras classes e até 10% de
mistura de variedade da classe cores, isento de matéria
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados,
chocos, imaturos, mofados; embalagem primaria saco de
polietileno atóxico e resistente, com peso de 1kg cada.
Validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega
do produto.* AMOSTRA: 1 pacote de 1kg.

PADRAO kg 2025 R$ 13,42 R$ 27.175,50

36

FEIJÃO TIPO 1 VERDE Especificação : classe sempre verde,
debulhado, íntegro, de colheita recente; com aspecto, odor,
cor e sabor próprio, livre de insetos, parasitas, larvas,
material terroso, sujidade ou corpos estranhos; com grau de
maturação adequado para o consumo, sem sinais de
germinação ou resíduos de fertilizante ou outras substâncias
químicas, embalados em sacos plásticos transparentes com
peso liquido de 1kg, não furados, estufados, inviolados, livre
de microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade mínima de
120 dias da data de entrega do produto.

PADRAO pacote 2.025 R$ 8,93 R$ 18.083,25

37 FÍGADO EMBIFEDE  BOA  QUALIDADE BOVIL kg 1012 R$ 5,81 R$ 5.879,72

38

FRANGO INTEIRO Especificação : apresentar-se congelados,
próprio da espécie não amolecido nem pegajosa livre de
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa
alterá-lo ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios.
Embalados em saco plástico com peso mínimo de 1 kg,
próprio da marca, atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, quantidade do produto, número do registro
no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do
SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 120
(cento e vinte) dias a partir da data de entrega. Obrigatório
conter a data de fabricação e validade expressas na
embalagem, bem como o número do lote. Indicação da
marca do fabricante.

FRIATO kg 2.025 R$ 30,02 R$ 60.790,50

39

FRUTA IN NATURA TIPO ABACAXI Especificação : tipo pérola
ou graúdo, aplicação alimentar (maduro), características
adicionais: Originário de planta sadia destinado ao consumo
in natura, estar fresco, ter atingido o grau máximo de sabor,
aroma, cor e sabor característico da variedade, com grau de
maturação tal que lhe permita suportar manipulação, o
transporte e armazenamento permanecendo adequado para
consumo, sem lesões provocadas por insetos, doenças e
mecânicas. Tamanho médio e uniforme (padronizado). Peso
mínimo de 1, 300 gramas por unidade. Não serão aceitos
produtos estragados, murchos com odor desagradável,
podridões, queimaduras de sol, manchas anormais, ou que
não se enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade. Sendo que as folhas da coroa devem estar verdes
e erguidas.

NATURE unidade 1012 R$ 6,26 R$ 6.335,12

40

FRUTA IN NATURA TIPO BANANA Especificação : espécie
prata, aplicação alimentar, que não esteja verde, nem
totalmente madura, deverá estar sempre presas a penca,
sem manchas, características adicionais aspecto firme e sem
partes moles ou machucadas, não serão aceitos produtos
estragados, murchos, ou que não se enquadrem no processo
seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 1012 R$ 6,26 R$ 6.335,12

41

FRUTA IN NATURA TIPO LARANJA Especificação :  com grau
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade,
apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita
suportar a manipulação, transporte e conservação em
condições adequadas para o consumo, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência, a polpa e o pedúnculo quando houver, deverão se
apresentar intactos e firmes. Não serão permitidos manchas
ou defeitos na casca.

NATURE unidade 1.500 R$ 1,41 R$ 2.115,00
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42

FRUTA IN NATURA TIPO MAÇÃ Especificação : espécie
nacional, as maçãs devem ser de cor viva, novinha, de 1ª
qualidade, tamanho médio, não pode estar murcha nem
amassada, firmes e pesadas em relação ao tamanho. A casca
deve ser lisa, sem depressões ou machucados, Não serão
aceitos produtos estragados, murchos ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 1.012 R$ 9,83 R$ 9.947,96

43

FRUTA IN NATURA TIPO MAMÃO Especificação : espécie
papaia, aplicação alimentar, classificação A, O produto não
pode estar manchado, flácido, com exsudações e lesões. O
produto deve ser de tamanho médio e grau médio de
amadurecimento com tons amarelo alaranjado e exalando
um suave aroma característico, não serão aceitos produtos
estragados, murchos ou que não se enquadrem no processo
seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 1.012 R$ 6,43 R$ 6.507,16

44

FRUTA IN NATURA TIPO MELANCIA Especificação : espécie
redonda, classificação A, graúda, de primeira, devendo ser
bem desenvolvida, com polpa firme e intacta, pesando entre
6 a 8 kg cada unidade características adicionais: O produto
precisa ter a casca firme, lustrosa e sem manchas escuras.
Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não
se enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 1.012 R$ 4,91 R$ 4.968,92

45

FRUTA IN NATURA TIPO MELÃOEspecificação : espécie
redonda e amarelo, tamanho médio, classificação A,
aplicação alimentar. Características: graúda, de primeira,
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, com polpa firme
e intacta, aplicação alimentar, características adicionais
maduro. Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou
que não se enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade.

NATURE kg 1.012 R$ 8,05 R$ 8.146,60

46
GELATINA Especificação: Gelatina em pó, caixinha com 30g
cada, em sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6
meses contar da data da entrega do produto.

DR DECTER unidade 480 R$ 2,94 R$ 1.411,20

47

LEGUME IN NATURA TIPO ABÓBORA Especificação : Deve
apresentar-se madura, seca, tamanho médio, de primeira
(boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, Não serão aceitos produtos estragadas, murchas,
com brotos, ou que não se enquadrem no processo seletivo
de padrão de qualidade.

NATURE kg 1012 R$ 4,47 R$ 4.523,64

48

LEGUME IN NATURA TIPO BETERRABA Especificação : Espécie
comum. De primeira, lavada, inteira, não amassada, fresca,
compacta e firme, isenta de enfermidades material terroso e
umidade externa anormal, tamanho. Não serão aceitas
beterrabas estragadas, murchas, com brotos, ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 1012 R$ 4,17 R$ 4.220,04

49

LEGUME IN NATURA TIPO CENOURAEspecificação : De
primeira, sem rama, fresca, lavada, inteira, não amassada,
isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa
anormal compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou
mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Não serão aceitas
cenouras estragadas, murchas, com brotos, ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 1012 R$ 4,69 R$ 4.746,28

50

LEGUME IN NATURA TIPO CHUCHU Especificação : Espécie
comum, características adicionais extra, lavado, inteiro, não
amassado, tamanho grande, de primeira qualidade, tamanho
e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Não serão aceitos produtos
estragadas, murchas, com brotos, ou que não se enquadrem
no processo seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 480 R$ 5,68 R$ 2.726,40

51

LEGUME IN NATURA TIPO PIMENTÃO Especificação : lavado,
inteiro, verde, 1ª qualidade, sem fungos, consistência firme,
tamanho médio e grande, não amassado, com cor e odor
característicos. Não serão aceitos pimentões estragados,
murchas, com brotos, ou que não se enquadrem no processo
seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 480 R$ 4,67 R$ 2.241,60

OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS, TERçA * 24 DE JANEIRO DE 2023 * ANO VII * Nº 1089
ISSN 2764-7013

8/28www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br



52

LEITE DESNATADO - EMBALAGEM 1L Especificação : Leite de
vaca, sem adulterações, desnatado, com no máximo 0,5 %
de gordura, líquido, cor branca, odor e sabor característicos,
acondicionado em embalagem longa vida UHT/ UAT (ultra
alta temperatura), em caixa cartonada de 1 litro, validade
até 4 meses. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informação nutricional,
número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção.

PIRACANJUBA litro 1.500 R$ 6,82 R$ 10.230,00

53

LEITE EM PÓ INTEGRAL Especificação : integral, desidratado,
de boa qualidade, enriquecido com ferro, zinco e vitaminas
A, B, C e D. pacote com 200 gramas, inviolada, livre de
insetos, larvas, microrganismos ou outras impurezas que
venham a comprometer o armazenamento e a saúde
humana. Obrigatório a apresentação do Registro do produto
cotado emitido pelo Serviço de Inspeção Estadual - SIE do
Ministério da Agricultura ou emitido pela Secretaria de
Agricultura do Estado onde se localiza a sede ou o domicílio
da licitante, além do Alvará Sanitário do Fabricante.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas
na embalagem, bem como o número do lote. Validade
mínima de 12 meses. Indicação da marca do fabricante.

PIRACANJUBA unidade 5.400 R$ 10,01 R$ 54.054,00

54

LEITE INTEGRAL LIQUIDO - EMBALAGEM 1L Especificação:
Leite de vaca, sem adulterações, integral, com mínimo de
3% de gordura ou teor original, líquido, cor branca, odor e
sabor característicos, acondicionado em embalagem longa
vida UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada,
de 1 litro, validade até 4 meses. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.

PIRACANJUBA litro 2.025 R$ 7,77 R$ 15.734,25

55

LINGÜIÇAEspecificação : tipo toscana, elaborada com carnes
nobres suínas e condimentação natural, produto cárneo
industrializado, obtido de carnes de animais de açougue,
adicionados ou não de tecido sadiposo, ingredientes,
embutidos em envoltório natural ou artificial e submetido ao
processo tecnológico adequado, produto congelado a12ºC.

TCHÊ kg 1012 R$ 14,20 R$ 14.370,40

56
MACARRAO ESPAGUETE Especificação :  A base de farinha,
com ovos, embalagem contendo 500 g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso
liquido.

HILEIA pacote 1012 R$ 6,06 R$ 6.132,72

57

MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO PARAFUSO Especificação
: pasteurizado, de farinha de trigo especial, enriquecido com
ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes de 500g,
isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de
insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório
conter a data de fabricação e validade expressas na
embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima
de 120 dias da data de entrega do produto. Indicação da
marca do fabricante.

HILEIA pacote 1012 R$ 6,26 R$ 6.335,12

58

MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO RIGATONI
(CORTADINHO) Especificação : pasteurizado, de farinha de
trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fólico,
embalagem plástica, pacotes de 500g, isento de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de
umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de
fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o
número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de
entrega do produto. Indicação da marca do fabricante.

HILEIA pacote 1012 R$ 8,52 R$ 8.622,24

59

MACAXEIRA,Especificação : Tipo branca ou amarela, fresca e
com casca inteira, não fibrosa isenta de umidade, raízes
medianas, firme e compacta, sabor e cor próprios da espécie,
isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e
sujidades, sem danos físicos ou mecânicos, oriundos do
manuseio e transporte, colheita recente.

NATURE kg 1012 R$ 3,30 R$ 3.339,60

60

MAISENA Especificação : amido de milho, em que deve
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade de produto. Aplicação mingau, caixa com 500
gramas.

MAISENA unidade 480 R$ 13,41 R$ 6.436,80
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61

MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL Especificação :
com 60% de líquidos, embalagem potes de 500g, íntegros,
resistentes e limpos. A embalagem deverá constar
externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, número de registro. O produto deverá apresentar
validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data
de entrega. Indicação da marca do fabricante

PRIMOR unidade 3860 R$ 9,37 R$ 36.168,20

62

MAXIXE IN NATURA, Especificação: De primeira,
apresentando tamanho, cor e com formação uniforme,
devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte,
acondicionada em saco plástico e caixas próprias.

NATURE kg 480 R$ 6,62 R$ 3.177,60

63

MILHO EM CONSERVA Especificação : ingredientes grãos de
milho Verde cozido em conserva de salmoura (água e sal)
grãos inteiros selecionados (mínimo de 98% de milhos
inteiros). Características: cor apropriada ao produto, sabor e
odor próprios dos ingredientes, textura apropriada,
uniformidade de tamanho e formato. Embalagem primária
em lata de folha de flandres com vernizes sanitários,
fechados e esterilizados a embalagem do produto deve
conter registro da data de fabricação, peso e validade
estampada no rótulo da embalagem. prazo de validade 2
anos, lata com 200 gramas.

OLÉ lata 375 R$ 3,60 R$ 1.350,00

64

MILHO TIPO GRÃO Especificação : branco tipo 1, contendo
80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs,
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos
animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade
aplicação mungunzá (canjica), pacote com 500 gramas.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas
na embalagem, bem como o número do lote. Validade
mínima de 120 dias da data de entrega do produto.
Indicação da marca do fabricante.

MARATA pacote 260 R$ 11,64 R$ 3.026,40

65

MORTADELA Especificação: constituída da mistura de carnes
bovina, misturadas e trituradas, defumada; composta de
condimentos e outras substancias alimentares; apresentando
no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de
umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras
substancias estranhas a sua composição, prazo validade
mínima de 90 dias

FIZIATO kg 1012 R$ 15,15 R$ 15.331,80

66

ÓLEO DE SOJA REFINADOEspecificação : livre de gorduras
trans e de colesterol, rico em vitamina E, embalagens
primárias em latas ou garrafas contendo 900ml, não
amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, livre de
insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas
na embalagem, bem como o número do lote. Validade
mínima de 120 dias da data de entrega do produto.
Indicação da marca do fabricante.

CONCORDIA unidade 480 R$ 14,68 R$ 7.046,40

67

OVOS BRANCOS Especificação : ovos brancos tipo médio,
frescos, selecionados, com embalagem primária atóxica, em
embalagem secundária de papelão atóxico, resistente, não
reutilizadas. Produto isento de rachaduras, estufamento da
câmara interna, sem sujidades. Casca do ovo limpa, áspera,
fosca. Cor, odor e aspectos característicos. A embalagem
deverá estar devidamente rotulada conforme legislação
vigente. Possuir registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária.
Transporte fechado conforme legislação vigente. O produto
deverá apresentar validade mínima de 20 dias no momento
da entrega. Cartela com 30 unidades.

EKOBOM cartela 1012 R$ 24,61 R$ 24.905,32

68

PÃO DE FORMA, Especificação: tradicional, fatiado,
embalado. Contendo no corpo da embalagem especificação
dos ingredientes, informações do fabricante e data de
vencimento. Não devem apresentar cor esverdeada com
pontos brancos e cinza (mofo); não devem estar com cheiro
de mofo; não devem estar com perfurações (carunchos e
outros insetos); as fatias devem estar inteiras e firmes.
Embalagem 500g.

BANDUCCO pacote 1012 R$ 10,41 R$ 10.534,92

69

PÃO FRANCÊS INTEGRAL Especificação: Pão francês de 50g,
de boa qualidade com miolo branco e casca de cor dourada
brilhante e homogênea. Serão rejeitados pães mal assados,
queimados, amassados, achatados e “embatumados aspecto
massa pesada" e de características organolépticas anormais.

BANDUCCO kg 3.000 R$ 17,80 R$ 53.400,00
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70

PEITO DE FRANGO, Especificação: Filé de Peito de Frango,
sem pele, sem osso, congelado à -18º.C, sem sinais de
descongelamento (cristais de gelo, ou presença de umidade)
acondicionados em saco plástico de polietileno, transparente,
atóxico, pesando até 3 Kg acondicionados em caixas de
papelão lacradas totalizando até 20 Kg. Validade Não inferior
a 8 meses, a partir da data de entrega.

FRIATO kg 1012 R$ 21,77 R$ 22.031,24

71
PEIXE Especificação: congelado, limpo, compactado, com cor,
cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e
parasitas, acondicionado em saco próprio, transparente
atóxico, hermeticamente fechado (peixe da água doce).

NATURAL kg 1.012 R$ 18,75 R$ 18.975,00

72
PEIXE EM CONSERVA TIPO PEIXE SARDINHA Especificação :
inteira sem cabeça, ingredientes molho tomate/água/óleo
comestível e sal, prazo de validade de 24 meses a contar da
data de entrega. Lata com 130 gramas.

SARDINHA unidade 1.012 R$ 3,37 R$ 3.410,44

73
PEPINO Especificação : No ponto de maturação, sem
ferimentos ou defeitos, sem manchas, livres de resíduos de
fertilizantes.

NATURE kg 1012 R$ 4,25 R$ 4.301,00

74

POLPA DE ACEROLA Especificação : polpa de fruta congelada,
de primeira qualidade, embalagem de 1 kg, isenta de
contaminação, em saco plástico transparente e resistente,
com especificações dos ingredientes, data de fabricação e
prazo de validade. Registro no ministério da agricultura e/ ou
ministério da saúde. Na embalagem deve conter a validade
de no mínimo seis meses a um ano com os registros
obrigatórios do Ministério competente. Indicação da marca
do fabricante.

MIRADOR kg 5512 R$ 12,24 R$ 67.466,88

75

POLPA DE CAJÁ Especificação : polpa de fruta congelada de
primeira qualidade, embalagem de 1 kg, isenta de
contaminação, em saco plástico transparente e resistente,
com especificações dos ingredientes, data de fabricação e
prazo de validade. Registro no ministério da agricultura e/ ou
ministério da saúde. Na embalagem deve conter a validade
de no mínimo seis meses a um ano com os registros
obrigatórios do Ministério competente. Indicação da marca
do fabricante.

MIRADOR kg 5512 R$ 12,25 R$ 67.522,00

76
POLPA DE FRUTA NATURAL – MARACUJÁ Especificação :
Concentrado, sem adição de açúcar e sem conservante,
sabor de maracujá pacote de 01 kg

MIRADOR kg 480 R$ 12,96 R$ 6.220,80

77

POLPA DE GOIABA Especificação : polpa de fruta congelada
de primeira qualidade, embalagem de 1 kg, isenta de
contaminação, em saco plástico transparente e resistente,
com especificações dos ingredientes, data de fabricação e
prazo de validade. Registro no ministério da agricultura e/ ou
ministério da saúde. Na embalagem deve conter a validade
de no mínimo seis meses a um ano com os registros
obrigatórios do Ministério competente. Indicação da marca
do fabricante.

MIRADOR kg 5512 R$ 12,96 R$ 71.435,52

78
QUIABO. Especificação : Produto de boa qualidade e sem
defeitos grosseiros, verde escuro a médio, de colheita
recente, embalado em sacos plásticos limpos e
transparentes.

NATURE kg 225 R$ 4,73 R$ 1.064,25

79

SAL REFINADO, Especificação : iodado, com granulação
uniforme e com cristais brancos, embalagem primária
plástica de 1 quilo, inviolada não furada, livre de insetos
umidade, microrganismos ou outras impurezas que venham
a comprometer o armazenamento e a saúde humana, cloreto
de sódio 98,5%.

NOTA 10 unidade 2025 R$ 4,07 R$ 8.241,75

80

SALSICHA, Especificação : origem carne bovina, tipo hot dog,
congelada com no Máximo 20% p/p de lipídios, com aspectos
característico, cor própria, sem manchas pardacentas ou
esverdeadas. Apresentando-se uniforme e padronizadas,
pesando em media 40g, por unidade, validade mínima de 03
meses. Rotulagem de acordo com a legislação vigente,
embalado a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico,
limpo, não violado e que garanta a integridade do produto,
pacote de 01 quilo. Característica adicional sem pimenta.

FRIATO kg 1012 R$ 11,63 R$ 11.769,56
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81

SUCO Especificação : cítrico, antiumectante fosfato tricálcico,
corante inorgânico dióxido de titânio, antioxidante ácido
ascórbico, corantes artificiais, aroma idêntico ao natural da
fruta. Não contém GLÚTEN. Não fermentado. Não alcoólico. A
embalagem do produto deve conter registro da data de
fabricação, peso e validade estampada no rótulo da
embalagem. Apresentação em pó, sabores variados, tipo
artificial, pacote com 1 quilo.

MARIZA pacote 1012 R$ 11,81 R$ 11.951,72

82
TEMPERO APRESENTAÇÃO TABLETE Especificação : aplicação
uso culinário, sabor carne, galinha, legumes, caixa com 12
Tabletes, 114 gramas cada tablete.

MAGGI caixa 480 R$ 4,69 R$ 2.251,20

83
UVA Especificação : Fruta de boa qualidade, sem defeitos
graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem
manchas ou deformação.

NATURE kg 480 R$ 14,21 R$ 6.820,80

84

VERDURA IN NATURA TIPO TOMATE Especificação : Graúdo,
com polpa firme e intacta, de 1ª qualidade, isento de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal,
livres de resíduos de fertilizantes, firme, íntegro, sem
manchas, batidas e esfolões, aparado, lavado, inteiro, não
amassada, com cor e odor característicos aplicação culinária
em geral. Não serão aceitos tomates estragados, murchos,
ou que não se enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade os mesmos.

NATURE kg 2025 R$ 9,83 R$ 19.905,75

85

VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO VERDE. Especificação :
espécie comum. De primeira qualidade, fresco, aparado,
lavado, inteiro, não amassada, compacto e firme, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida. Não serão aceitos repolhos estragadas,
murchas, com brotos, ou que não se enquadrem no processo
seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 506 R$ 3,94 R$ 1.993,64

86
VINAGRE Especificação : Vinagre branco fermentado de vinho
com a acidez mínima de 4,0% matéria-prima fermento
acético de álcool e vinho branco, tipo agrim, aspecto físico
líquido, frasco de 750 ml.

MINHOTO unidade 412 R$ 6,23 R$ 2.566,76

87

ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM
COPOS DE 200ML, CAIXA COM 48 UND Especificação: com
tampa aluminizada, embalagem prática para consumo
imediato, com certificados de autorizações dos órgãos
competentes e com validade para 12 (doze) meses.

MAR DOCE caixa 4230 R$ 61,69 R$ 260.948,70

88 ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO
DE20L (Troca) MAR DOCE galão 8500 R$ 12,52 R$ 106.420,00

 
CLÀUSULA QUINTA – DO VALOR TOTAL
 
Parágrafo Primeiro – O valor total é de R$ 2.093.290,46 (dois milhões, noventa e três mil, duzentos e noventa reais e quarenta e seis centavos).
 
Parágrafo  Segundo –  Os  preços  unitários  e  total  estão  discriminados  na  Proposta  de  Preços  apresentada  pela  Fornecedora  Beneficiária,  inclusas
todas as despesas que resultem no custo para a prestação de serviço, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os
demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.
 
Parágrafo  Terceiro  –  A  existência  dos  preços  registrados  não  obriga  a  PREFEITURA  a  firmar  as  contratações  que  deles  advir  facultando-lhe  a
realização de licitação especifica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de prestação de serviço
em igualdade de condições;
 
CLÀUSULA SEXTA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS
 
Parágrafo  Primeiro  –  A  verificação  dos  preços  praticados  no  mercado,  para  que  seja  aferida  a  vantagem  da  ARP,  deverá  ser  promovida
trimestralmente  quando:
 
a - a variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item forem superiores a 5%;
b - a cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
c - se se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.
 
I. Não ocorrendo a variação prevista nos inícios I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.
 
II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP
 
Parágrafo segundo – A Atualização dos Preços será conforme Decreto nº 7892/93.
 
Parágrafo Terceiro -  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando
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as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
 
Parágrafo Quarto - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato
que eleve o custo dos FORNECIMENTOS ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores,
observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
Parágrafo Quinto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão
controlador.
 
Parágrafo Sexto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para
atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.
 
Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de
Preços do pedido de que trata o item. 21.3, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92, Decreto 7892/13 e no
Edital de Licitação.
 
Parágrafo Oitavo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o
item 21.3, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92,
Decreto 7892/13 e no Edital de Licitação.
 
Parágrafo Nono – Nas demais causas especificadas no Capitulo VIII do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
 
CLÀUSULA SÉTIMA – AUTORIZAÇÃO DO FORNECIMENTO
 
Parágrafo  Primeiro  –  A  AUTORIZAÇÃO  DE  FORNECIMENTO  Documento  de  vínculo  contratual  firmado  entre  o  Órgão  Participante  a  o  Fornecedor,
extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.
 
Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, solicitada pelo Órgão Participante
da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como documento hábil na forma Art. 15 do Decreto Federal
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
 
Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão os instrumentos hábeis,
implicando a redução de custos de publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial.
 
Parágrafo Quarto – A Autorização de prestação de serviço terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual
estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.
 
CLAUSULA OITAVA – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
 
Parágrafo  Primeiro  –  A  AUTORIZAÇÃO DE  FORNECIMENTO Documento  de  vínculo  contratual  firmado  entre  o  Órgão  Gerenciador  a  o  Fornecedor,
extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Gerenciador em efetivar a aquisição dos produtos registrados.
 
Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, solicitada pelo Gestor da Ata de
Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como documento hábil na forma Art. 15 do Decreto Federal nº 7.892,
de 23 de janeiro de 2013.
 
Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão os instrumentos hábeis,
implicando a redução de custos de publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial.
 
Parágrafo Quarto – A Autorização de fornecimento e fornecimento terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro
ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.
 
CLAUSULA NONA – DO PAGAMENTO
 
Parágrafo Primeiro – Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega e aceitação dos produtos, depois da realização das aferições.
Parágrafo Segundo – A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos entregues discriminados, devidamente atestadas pelo servidor
designado para o recebimento do objeto da licitação.
Parágrafo Terceiro – O pagamento será condicionado à apresentação da comprovação de regularidade junto às receitas Federal, Estadual e
Municipal, além do FGTS, INSS e CNDT, devidamente atualizada.
Parágrafo Quarto – Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuados na Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor
do Contratado, em até 30 (trinta) dias corridos, através de ordem bancária na conta indicada na proposta, devendo para isto, conter o nome do
banco, agência e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em
moeda corrente nacional.
Parágrafo Quinto – A Prefeitura Municipal de OLHO DAGUA DAS CUNHAS/MA fica reservada o direito de não efetivar o pagamento se os produtos
não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas.
Parágrafo Sexto – Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado, sem
que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.
 

OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS, TERçA * 24 DE JANEIRO DE 2023 * ANO VII * Nº 1089
ISSN 2764-7013

13/28www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br



Parágrafo Quarto – O pagamento será efetuado na Conta Corrente do Fornecedor, nos BANCO DO BRASIL 001 AGÊNCIA nº 1316-1, CONTA
CORRENTE nº 14998-5 A P MAGALHÃES SILVA EIRELI
 
Parágrafo Quinto – O Contratante poderá deduzir  do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo
Fornecedor.
 
CALUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
Parágrafo Primeiro – Não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização da Autorização de prestação
de serviço, conforme Art. 7, § 2º do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
 
Parágrafo  Segundo  –  No  momento  da  efetivação  da  contratação  dos  preços  registrados,  será  proporcionado  a  Dotação  Orçamentária
correspondente, através da Autorização de prestação de serviço.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Parágrafo Primeiro - Mediante Autorização de prestação de serviço, obrigando-se ao Fornecedor a:
 
Parágrafo Primeiro - Mediante Autorização de fornecimentos, obrigando-se a executar os fornecimentos:
 
1.1 Efetuar execução dos FORNECIMENTOS, em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Secretaria Requisitante, em estrita observância
das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações pertinentes;
1.1.1 Os FORNECIMENTOS devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da
relação da rede de assistência técnica autorizada;
1.1.2 Assinar contrato, no prazo estipulado e contado da convocação;
1.1.3 Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas;
1.1.4 Cumprir  com a legislação vigente inerente ao objeto,  inclusive com todos os encargos tributários,  fiscais,  trabalhista,  devendo arcar ainda,
com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto.
1.1.5 Assegurar a qualidade do fornecimento em conformidade com as normas técnicas pertinentes;
1.1.6 Providenciar para que os FORNECIMENTOS sejam executados de maneira adequada e em consonância com as normas de segurança
estabelecidas em legislação própria;
1.1.7 Comunicar, à Prefeitura Municipal de Olho D´’ água das Cunhas/MA, em até 02 (dois) corridos dias antes do vencimento do prazo dO
FORNECIMENTO, os motivos que impossibilite o seu cumprimento.
1.1.8 Responsabilizarem-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre
os FORNECIMENTOS, e demais custos inerentes a execução; e, ainda, apresentar os documentos fiscais em conformidade com a legislação vigente.
1.1.9 Responsabilizar-se pela execução dos FORNECIMENTOS, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à
execução do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal;
1.1.10 A execução dos FORNECIMENTOS será na empresa da contratada não necessariamente na presença do servidor devidamente designado na
conformidade da Lei  Federal  n°  8.666/93,  no local  informado no Contrato,  acompanhados da Nota  Fiscal  preenchida contendo a  especificação e
quantidade correta dos produtos;
1.1.11 Substituir os FORNECIMENTOS executados com eventuais falhas e/ou vícios, dentro dos prazos estipulados, quando for o caso, sem qualquer
ônus adicional para a Prefeitura Municipal de Olho D´’agua das Cunhas /MA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridos a contar da data
de execução dos FORNECIMENTOS exigidos no Termo de Referência;
1.1.12  Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  na  vigência  do  contrato,  objeto  do  presente
instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
1.1.13 Executar os fornecimentos através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a
cometer no desempenho de suas funções, podendo a Prefeitura Municipal de Olho d’ Água das Cunhas /MA solicitar a substituição daqueles cujos
FORNECIMENTOS sejam julgados inconvenientes.
1.1.14 Facilitar  a  ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do contrato,  prestando,  prontamente,  os  esclarecimentos que forem solicitados pela
CONTRATANTE.
1.1.15 Responder perante a Prefeitura Municipal de Olho D´’agua das Cunhas /MA, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO,
indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam
eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar  medidas  preventivas  contra  esses  danos,  com fiel  observância  das  normas  emanadas  das  autoridades  competentes  e  das
disposições legais vigentes.
1.1.16 Responder perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término
do  CONTRATO,  sem  consentimento  prévio  por  escrito  da  CONTRATANTE,  fazer  uso  de  quaisquer  documentos  ou  informações  especificadas  no
parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO.
1.1.17 Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou
indiretamente,  incidam  sobre  os  produtos  contratados  inclusive  as  contribuições  previdenciárias  fiscais  e  parafiscais,  FGTS,  PIS,  emolumentos,
seguros  de  acidentes  de  trabalho  etc,  ficando  excluída  qualquer  solidariedade  da  Prefeitura  Municipal  de  Olho  D´’agua  das  Cunhas  /MA  por
eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se
transfere as Secretarias/Prefeitura Municipal de Olho D´’agua das Cunhas/MA.
1.1.18 Disponibilizar,  a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos,  seguros,  encargos sociais,  trabalhistas e
previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;
1.1.19 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
1.1.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso
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o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
1.1.21 Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da
contratação.
1.1.22 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente.
1.1.23 Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
1.1.24 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa
do  Consumidor  (Lei  nº  8.078,  de  1990),  ficando  a  Contratante  autorizada  a  descontar  da  garantia,  caso  exigida  no  edital,  ou  dos  pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
1.1.25  Apresentar  os  empregados  devidamente  uniformizados  e  identificados  por  meio  de  crachá,  além  de  provê-los  com  os  Equipamentos  de
Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Parágrafo Primeiro - Mediante Autorização de FORNECIMENTO, obrigando-se à CONTRATANTE a:
 
1.1.1 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato e emissão da ordem de FORNECIMENTOS, com base nas disposições da Lei 8.666/93
e suas alterações.
1.1.2 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
1.1.3 Efetuar  o  pagamento dos Documentos de Cobrança,  no prazo acertado nas condições de pagamento,  desde que os mesmos sejam
apresentados na conformidade nas normas contratuais e observem as exigências da legislação aplicável;
1.1.4 Permitir o livre acesso dos empregados, encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA para a execução do contrato;
1.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados, encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA,
desde que inerentes ao objeto do Contrato;
1.1.6  Acompanhar  a  execução  da  entrega  dos  produtos  do  objeto  contratado,  bem  como  atestar  nas  notas  fiscais  a  efetiva  entrega  do  objeto
contratado e o seu aceite:
1.1.7 Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;
1.1.8 Comunicar à Contratada as eventuais irregularidades observadas na entrega dos produtos para adoção das providências saneadoras;
1.1.9 Acompanhar a entrega dos produtos, por meio de fiscalização, a quem caberá, também, todos os contatos junto à Contratada.
1.1.10 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
1.1.11 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e
da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
1.1.12 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal fornecida pela contratada.
1.1.13 Fazer cumprir os termos da Lei 8.666/93, no que diz respeito ao equilíbrio econômico financeiro durante a execução do contrato.
1.1.14 Modificar o contrato unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.
1.1.15 Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 8.666/93.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
 
Parágrafo Primeiro - O descumprimento, total ou parcial,  de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará ao Fornecedor às sanções
previstas na Lei Federal nº 8.666/1993.
 
Parágrafo Segundo - O descumprimento das obrigações assumidas ou da infringência de preceitos legais pertinentes, salvo ocorrência de caso
fortuito ou de força maior devidamente comprovado, sujeitarão ao Fornecedor, a critério do Órgão Gerenciador ou Participante, à aplicação das
seguintes sanções administrativas, garantida prévia e ampla defesa.
 
a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha o Fornecedor concorrido diretamente,
ocorrência que será registrada;
b) multa de 0,06% (seis centésimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor da Ata de Registro de Preços, por atraso no início da prestação de
serviço dos produtos, até o 30º (trigésimo) dia, após o que, permanecendo tal situação, a Ata deverá ser cancelada, e aplicadas as penalidades
cabíveis;
c) multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor da Ata de Registro de Preços, quando ao Fornecedor prestar informações inexatas ou criar
embaraços à Gestora da Ata;
g) multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor da Ata de Registro de Preços, quando ao Fornecedor desatender às determinações
emanadas pela Unidade Gestora do Registro de Preços ou Órgãos Participantes.
 
Parágrafo Terceiro – Além da advertência e multas estabelecidas no item anterior, o Órgão Gerenciador ou Órgão Participante poderá aplicar ao
Fornecedor as seguintes sanções nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Ata de Registro de Preço e do contrato, garantida prévia e ampla
defesa:
 
a) multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor da Ata quando ensejar sua rescisão;
b) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com este Município, por prazo de até 02 (dois) anos;
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
d) aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93 e no Art. 7º da Lei nº 10.520/2011, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil
 
Parágrafo Quarto – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas
que justifiquem a proposição.
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Parágrafo Quinta – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime ao
Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de OLHO DAGUA DAS
CUNHAS.
 
Parágrafo  Sexto  –  Após  a  aplicação  de  qualquer  penalidade  será  feita  notificação  escrita  ao  Fornecedor,  excluídas  os  casos  de  aplicação  das
penalidades de advertência e multa de mora.
 
Parágrafo Oitavo – Os valores relativos às multas deverão ser recolhidos pelo Fornecedor no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação  oficial  da  sua  aplicação  ou,  quando  possível,  serão  descontados  dos  créditos  ou  da  Garantia  prestadas  ou,  ainda,  se  for  o  caso,
cobrados administrativa ou judicialmente.
 
Parágrafo Nono – Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelo Órgão Gerenciador ou Participante ou cobrados
diretamente ao Fornecedor, amigável ou judicialmente.
 
Parágrafo Décimo - A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer:
 
a)  apresentação de documentos falsos ou falsificados;
b)  atraso injustificado na entrega dos bens objeto desta Ata;
c)  reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade,
prazo ou recusa de prestação de serviço, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
d)  reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
e)  irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
f)  condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
g)  prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Autorização de prestação de serviço;
h)  prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a concorrente idoneidade para contratar com a PREFEITURA.
 
Parágrafo Décimo Primeiro - A declaração de inidoneidade poderá ser proposta pela Prefeita Municipal quando constatada a má-fé, ação maliciosa e
premeditada em prejuízo à  PREFEITURA,  evidência  de atuação com interesses escusos ou reincidência  de faltas  que acarretem prejuízo à
PREFEITURA ou aplicações sucessivas de outras penalidades.
 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA RESCISÃO DA AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 
Parágrafo Primeiro - Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão da Autorização de Prestação de Serviço, sem
exclusão dos dispostos na Lei 8.666/93:
 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da prestação de serviço, no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado da Prestação de Serviço;
e)  A paralisação da Prestação de Serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como
a fusão, cisão ou incorporação, sem consentimento e aprovação da Administração;
g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata responsável pelo acompanhamento e fiscalização da Prestação de
Serviço;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) A dissolução da CONTRATADA;
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução da Autorização de Prestação de
Serviço;
l) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução da Autorização de Prestação de Serviço;
n)  Razões  de  interesse  público,  de  alta  relevância  e  amplo  conhecimento,  justificadas  e  determinadas  pela  máxima  autoridade  da  esfera
administrativa  a  que  está  subordinado  o  CONTRATANTE  e  exaradas  no  processo  administrativo  a  que  se  refere  o  Contrato;
o) A supressão, por parte do CONTRATANTE, dos FORNECIMENTOS
,  acarretando modificação do  valor  inicial  do  Autorização de  Prestação de  Serviço  além do limite  permitido  no  §  1º  do  art.  65  da  Lei  Federal  nº
8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;
p) A suspensão de seu fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade  pública,  grave  perturbação  da  ordem  interna  ou  guerra,  ou  ainda  por  repetidas  suspensões  que  totalizem  o  mesmo  prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e
outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situação;
 
Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a
que se refere a Cláusula Décima Quarta, ensejará a rescisão antecipada da Autorização de Prestação de Serviço e cancelamento da Ata de registro
de Preços, na forma da legislação específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO-CONTRATANTE, conforme norma
de direito administrativo atinente ao caso.
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Parágrafo Terceiro – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com
aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo de administração da Ata de Registro de Preços.
 
Parágrafo Quarta – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário
Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.
 
Parágrafo Quinto – A solicitação da FORNECEDORA para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de
60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso não aceitas as razões do
pedido.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
 
Parágrafo Primeiro - poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CLÁUSULAS GERAIS
 
Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto
desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.
 
Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.
 
Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de
divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente
Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.
 
Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não
devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos,
inclusive com relação a dispositivos legais.
 
Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do
Consumidor).
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 
 
Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo deste Ata ao Diário Oficial do Estado e ficará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços.
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
 
Parágrafo Primeiro -As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de
Olho d’água das Cunhãs – MA para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato.
 
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.
 
Olho d’Água das Cunhãs – MA, 26 de dezembro de 2022. WESLY ALVES DE SÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO. Órgão
Gerenciador2022.

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 6cef679a809d55f6372fbe40aef165c1

HOMOLAGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2022/CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS – MA
 
H  O  M  O  L  O  G  A  Ç  Ã  O
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004870/2022/CPL
AMPARO LEGAL: Art. 4º, XIII da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente o Art. 43, VI da Lei nº 8.666/93.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2022/CPL
 
Expirando o prazo recursal e proferida a adjudicação do objeto da licitação a empresa vencedora pelo Pregoeiro, Homologo para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, nos termo do art. 4º, inc. XXII, da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 7º, inc. IV, da Lei nº 8.666/93, objeto da presente licitação na
modalidade Pregão Presencial Eletrônico nº 030/2022/CPL em favor da empresa: A P MAGALHÃES SILVA EIRELI CNPJ: 19.383.237/0001-27 vencedora
do fornecimento de gêneros alimentícios em geral, para suprir a demanda das diversas Secretarias Municipais de Olho d’Água das Cunhãs – MA, no
referido Edital, no valor total de R$ 2.093.290,46 (dois milhões, noventa e três mil, duzentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), cujo
objeto é o pregão eletrônico para contratação de empresa visando futura e eventual fornecimento de gêneros alimentícios em geral, para suprir a
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demanda das diversas Secretarias Municipais de Olho d’Água das Cunhãs – MA. Conforme condições contidas no Anexo I – Termo de Referência,
deste Edital.
 
DEMANDA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT. VALOR
MEDIO VALOR TOTAL

1

ACHOCOLATADO Especificação: produto em pó, contendo
Açúcar, cacau, extrato de malte, sal, leite em pó desnatado,
soro de leite em pó, vitaminas (A, B1, B2, B6, C, D3, e PP),
estabilizante, lecitina de soja e aromatizantes. contendo
glúten, vitaminado, obtido de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais,
cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais.
Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro
característico e sabor doce em pacotes de 1kg enriquecido
com vitaminas e sais minerais. Embalagens íntegras. Não
serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas, perfuradas ou
qualquer outro sinal de alteração do produto e embalagem.
Deverá apresentar validade mínima de 18 (seis) meses a
partir da data de entrega. Indicação da marca do fabricante.

MARATA pacote 2.025 R$ 16,10 R$ 32.602,50

2

AÇUCAR CRISTAL Especificação: composição origem vegetal
sacarose de cana de açúcar, embalagem primária
transparente em pacotes impermeáveis e lacrados de 01 kg,
não furadas e estufadas, invioladas, livres de impurezas,
umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que
venham a comprometer o armazenamento e a saúde
humana. Obrigatório conter os dados de identificação e
procedência data de fabricação e validade expressas na
embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima
de 12 meses da data de entrega do produto. Indicação da
marca do fabricante

MANA pacote 7.500 R$ 2,69 R$ 20.175,00

3

ADOÇANTE FRASCO Especificação: Composição: água,
edulcorantes artificiais: sacarose e acasula-me-k,
espessante, carboximetil celulose, conservante benzo ato de
sódio e acidulante ácido cítrico. não contem glúten, em
frascos de 100ml, com identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

MARATA unidade 2025 R$ 4,39 R$ 8.889,75

4
ALFACE CRESPA GRANDE Especificação: O produto deve
mostrar folhas limpas, frescas, livres de manchas escuras ou
viscosas. Além disso, as bordas das folhas não devem ter
sinais de cor marrom ou amarelo. Peso médio 250 g o pé.

NATURE maço 525 R$ 2,68 R$ 1.407,00

5
ALHO Especificação: Alho de 1ª qualidade - Grupo comum,
roxo, tipo especial; - embalagem de 200grs, com dizeres de
rotulagem em pacotes e prazo de validade.

PURO
TEMPERO kg 187 R$ 8,85 R$ 1.654,95

6

ARROZ TIPO I Especificação: branco, tipo I, não parborizado,
polido, classe longo fino, de procedência nacional e ser de
safra corrente, tipo subgrupo polido, embalagem primária
plástica de 1 kg, Isento de mofo, de odores estranhos e de
substâncias nocivas livre de insetos, microrganismos ou
outras impurezas que venham a comprometer o
armazenamento e a saúde humana. (Não apresentar
manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e
não ter sabor ardido) Selecionados eletronicamente grão em
grão. A embalagem secundária deve ser fardo
termossoldado, resistente, suportando o transporte sem
perder sua integridade Validade: mínima de 12 meses a
contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no
caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo
de validade e embalagens danificadas

PAINHO pacote 20.250 R$ 4,92 R$ 99.630,00

7 AVEIA Especificação: apresentação flocos, prazo de validade
01 ano (fechado), aplicação mingau, caixa com 200 gramas. NESTLÊ unidade 1.012 R$ 4,83 R$ 4.887,96

8 BATATA DOCE Especificação: Tamanho médio, nova, isenta
de enfermidades, material terroso, isenta de sujidades. NATURE kg 525 R$ 4,47 R$ 2.346,75

9

BATATA INGLESA IN NATURA Especificação: média, lavada,
inteira, não amassada, com cor e odor característicos. Não
serão aceitas batatas estragadas, murchas, com brotos, ou
que não se enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade.

NATURE kg 525 R$ 5,33 R$ 2.798,25
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10

BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Especificação: embalagem
plástica contendo 400 gramas, isento de mofo, odores
estranhos e substâncias nocivas, embalagens plásticas prazo
mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de
entrega.

HILEIA pacote 7.500 R$ 6,71 R$ 50.325,00

11

BISCOITO TIPO MAISENA Especificação: Produzido a partir de
matérias - primas sãs e limpas, sem corante, isenta de
matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais.
Aparência: massa bem assada, redondo, classificação doce,
enriquecido de vitaminas, 0% gordura trans, classificação
doce, características adicionais sem recheio, sem cobertura,
não serão aceitos produtos murchos. Cor, cheiro e sabor
próprios. Embalagens plásticas internas de 400g. Validade:
mínima de 09 meses a contar da data de entrega. Reposição
do produto: no caso de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

HILEIA pacote 3.000 R$ 6,97 R$ 20.910,00

12
BISCOITO TIPO SALGADO Especificação: embalagem plástica
contendo 400 gramas, isento de mofo, odores estranhos e
substâncias nocivas, embalagens plásticas prazo mínimo de
validade de 06 meses, a partir da data de entrega.

HILEIA pacote 7.500 R$ 6,97 R$ 52.275,00

13

CAFÉ TIPO TORRADO Especificação: apresentação moída,
tipo embalagem alto vácuo, com selo de pureza ABIC, tipo
tijolinho, livre de parasitas, odores estranhos e substâncias
nocivas, pacote com 250 gramas, prazo mínimo de validade
de 06 meses, a partir da data de entrega.

MARATA pacote 7.875 R$ 10,37 R$ 81.663,75

14 CARNE BOVINADE2ª QUALIDADE (COM OSSO) BOVIL kg 3.000 R$ 33,97 R$ 101.910,00

15

CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CHÃ DE DENTRO
Especificação: apresentação bife, de primeira qualidade,
limpa sem ossos, sem pele, pouca gordura, no máximo
(máximo 3% de gordura) sem pelancas, isentas de aditivos
ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias
ao consumo e que alterem suas características naturais
(físicas, químicas e organolépticas),

BOVIL kg 2.025 R$ 40,24 R$ 81.486,00

16

CARNE BOVINA IN NATURA TIPO COSTELA Especificação:
resfriada, no máximo 5% de sebo e gordura, cor aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, subdividida (cortada.) embalagem
em filme PVC transparente ou saco plástico transparente,
contendo identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais.

BOVIL kg 1.012 R$ 40,24 R$ 40.722,88

17

CARNE BOVINA IN NATURA TIPO LOMBO Especificação: Cor
vermelha brilhante ou púrpura, congelada até -12ºC, com
odor e sabor característicos e percentual aceitável de no
máximo 3% de gordura. Peça Inteira, do tipo coxão mole,
coxão duro, alcatra, contrafilé ou patinho. Em pacotes de 1
kg, devidamente selada, com especificação de peso,
validade, produto e marca/procedência, Características
adicionais limpa e resfriada.

BOVIL kg 1.012 R$ 40,24 R$ 40.722,88

18

CARNE BOVINA IN NATURA TIPO PALETA Especificação:
moída, sem ossos e músculos, magra, congelada, sem
gordura e sebo, isento de aditivos ou substâncias estranhas
que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas
características naturais (físicas químicas e organolépticas).
Deverá ser acondicionada em embalagem primária
constituída de plástico atóxico transparente, isenta de
sujidades e ou ação de microorganismos. Em pacotes de 1
kg, devidamente selada, com especificação de peso,
validade, produto e marca/procedência.

BOVIL kg 1.012 R$ 40,24 R$ 40.722,88

19 CARNE BOVINA MOIDA Especificação: Carne bovina moída de
primeira qualidade. BOVIL kg 2.025 R$ 24,67 R$ 49.956,75

20

CARNE BOVINA TIPO ALCATRA EM BIFE: Especificação: Fresca
e resfriada; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios;
acondicionado em saco de polietileno transparente, atômico,
resistente; hermeticamente fechado, pesando entre 07 a 08
Kg; suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3
(Decreto 12486/78) e (Decreto M.A. 2244/97)

BOVIL kg 1.012 R$ 40,24 R$ 40.722,88

21

CEBOLA BRANCA DE CABEÇA CRUA IN NATURA
Especificação: inteira, tamanho média, não amassada, livres
de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte inadequados. Não serão
aceitos produtos estragados, murchos ou que não se
enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 480 R$ 4,65 R$ 2.232,00
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22

CEBOLA ROXA DE CABEÇA CRUA IN NATURA Especificação:
inteira, tamanho média, não amassada, livres de materiais
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte inadequados. Não serão aceitos
produtos estragados, murchos ou que não se enquadram no
processo seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 480 R$ 6,26 R$ 3.004,80

23
CHÁ Especificação: livre de parasitas, mofo e de qualquer
substâncias nocivas, odores estranhos, prazo de validade
mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. Caixa com
15 gramas, contendo 15 saquinhos cada caixa.

MARATA caixa 3112 R$ 7,03 R$ 21.877,36

24

CHEIRO VERDE CRU IN NATURA Especificação: O cheiro verde
precisa ser fresco, com uma cor verde profundo e aparência
viçosa, inteiro, não amassado, livre de matéria terrosa,
parasitas, fungos e vestígios de insetos, Os maços não
podem ter folhas que estão murchas ou amarelas.
Composição: coentro e cebolinha Em maço com no mínimo
300g.

NATURE maço 1012 R$ 3,57 R$ 3.612,84

25

CONDIMENTO APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL Especificação :
matéria-prima pimenta do reino, aspecto físico pó, isento de
matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres
de umidade, pacote com 100 gramas, na embalagem deverá
conter número de lote, data de validade e quantidade do
produto.

MARATA pacote 202 R$ 2,28 R$ 460,56

26

CORANTE, Especificação: Colorífico em pó fino homogêneo,
obtido de frutos maduros de urucum, limpos. Cor: vermelho
intensa, embalagem plástica com 100 g, com cheiro e sabor
próprios para consumo humano e em conformidade com a
legislação em vigor.

MARATA unidade 300 R$ 2,27 R$ 681,00

27

COXAESOBRE-COXA DE FRANGO Especificação: (CORTES
CONGELADOS E NÃO TEMPERADOS, ACONDICIONADOS EM
EMBALAGEM PLÁSTICA). SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE
ATÉ 8% NO PESO LIQUIDO DO PRODUTO DESCONGELADO EM
RELAÇÃO AO PESO CONGELADO.

FRIATO kg 2025 R$ 21,28 R$ 43.092,00

28

CREMOGEMA Especificação: Amido de milho, para o preparo
de mingau sabores baunilha, chocolate e morango, açúcar,
vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro)
condicionado em embalagem de papel resistente de 200
gramas.

MAISENA unidade 600 R$ 7,39 R$ 4.434,00

29

EXTRATO DE TOMATE (EXTRATO ALIMENTÍCIO) Especificação:
extrato de tomate concentrado simples, sem aditivos
químicos, isento de fermentação, características adicionais:
maduros, selecionados, sem pele e sem sementes
ingrediente básico tomate, prazo validade 12 meses,
pesando no mínimo 190 gramas.

STELLA unidade 3000 R$ 3,84 R$ 11.520,00

30

FARINHA DE ARROZ Especificação: tipo farinha de arroz
flocada, tipo branca, embalada em pacotes plásticos,
transparentes, limpos, não violados, resistentes. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote, data de validade, quantidade do produto. PRAZO DE
VALIDADE: mínimo de 09 (meses), a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Características adicionais,
determinado/macerado/socado/ aspecto físico levemente
torrada, pacote 500 gramas.

CORINGA pacote 1012,5 R$ 5,82 R$ 5.892,75

31

FARINHA DE MANDIOCA Especificação: Fina, branca, torrada,
tipo 100% natural, sem adição de sal, embalagem em sacos
de plástico de 1 kg, não furados, estufadas, invioladas, livres
de impurezas, umidade, insetos, que garantam a integridade
do produto até o momento do consumo microrganismos ou
outras impurezas que venham a comprometer o
armazenamento e a saúde humana. Obrigatório a
apresentação de certificado de classificação vegetal.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas
na embalagem, bem como o número do lote. Validade
mínima 120 dias da data de entrega do produto. Indicação
da marca do fabricante.

NATURE kg 1012 R$ 8,36 R$ 8.460,32
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FARINHA DE MILHO Especificação: tipo flocão, apresentação
flocos de milho, amarelo, pré-cozida, embalada em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes,
prazo de validade 9 meses, característica adicionais,
determinado/macerado/socado/, aspecto físico levemente
torrada, pacote com 500 gramas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto.

CORINGA pacote 2025 R$ 5,68 R$ 11.502,00

33

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Especificação: com
fermento, apresentação pó, embalada em sacos
transparentes, limpos, não violados, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do
produto. PRAZO DE VALIDADE: 150 dias, características
adicionais ferro e ácido fólico tipo 1, pacote 1 Kg.

DONA BENTA pacote 1012 R$ 8,41 R$ 8.510,92

34

FEIJÃO CARIOQUINHA Especificação: Feijão do tipo
carioquinha, novo, tipo1, constituído de grão da mesma
coloração, admitindo-se no Máximo 5% de mistura de outras
classes e até 10% de mistura de variedade da classe cores,
isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos
ardidos, brotados, chocos, imaturos, mofados; embalagem
primaria saco de polietileno atóxico e resistente, com peso
de 1kg cada. Validade mínima de 06 meses a contar da data
da entrega do produto. * AMOSTRA: 1 pacote de 1kg.

PADRAO kg 3.000 R$ 13,31 R$ 39.930,00

35

FEIJÃO PRETO Especificação: Feijão do tipo preto, novo, tipo1,
constituído de grão da mesma coloração, admitindo-se no
Máximo 5% de mistura de outras classes e até 10% de
mistura de variedade da classe cores, isento de matéria
terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados,
chocos, imaturos, mofados; embalagem primaria saco de
polietileno atóxico e resistente, com peso de 1kg cada.
Validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega
do produto. * AMOSTRA: 1 pacote de 1kg.

PADRAO kg 2025 R$ 13,42 R$ 27.175,50

36

FEIJÃO TIPO 1 VERDE Especificação : classe sempre verde,
debulhado, íntegro, de colheita recente; com aspecto, odor,
cor e sabor próprio, livre de insetos, parasitas, larvas,
material terroso, sujidade ou corpos estranhos; com grau de
maturação adequado para o consumo, sem sinais de
germinação ou resíduos de fertilizante ou outras substâncias
químicas, embalados em sacos plásticos transparentes com
peso liquido de 1kg, não furados, estufados, inviolados, livre
de microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade mínima de
120 dias da data de entrega do produto.

PADRAO pacote 2.025 R$ 8,93 R$ 18.083,25

37 FÍGADO EMBIFEDE BOA QUALIDADE BOVIL kg 1012 R$ 5,81 R$ 5.879,72

38

FRANGO INTEIRO Especificação: apresentar-se congelados,
próprio da espécie não amolecido nem pegajosa livre de
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa
alterá-lo ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios.
Embalados em saco plástico com peso mínimo de 1 kg,
próprio da marca, atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, quantidade do produto, número do registro
no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do
SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 120
(cento e vinte) dias a partir da data de entrega. Obrigatório
conter a data de fabricação e validade expressas na
embalagem, bem como o número do lote. Indicação da
marca do fabricante.

FRIATO kg 2.025 R$ 30,02 R$ 60.790,50
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FRUTA IN NATURA TIPO ABACAXI Especificação: tipo pérola
ou graúdo, aplicação alimentar (maduro), características
adicionais: Originário de planta sadia destinado ao consumo
in natura, estar fresco, ter atingido o grau máximo de sabor,
aroma, cor e sabor característico da variedade, com grau de
maturação tal que lhe permita suportar manipulação, o
transporte e armazenamento permanecendo adequado para
consumo, sem lesões provocadas por insetos, doenças e
mecânicas. Tamanho médio e uniforme (padronizado). Peso
mínimo de 1, 300 gramas por unidade. Não serão aceitos
produtos estragados, murchos com odor desagradável,
podridões, queimaduras de sol, manchas anormais, ou que
não se enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade. Sendo que as folhas da coroa devem estar verdes
e erguidas.

NATURE unidade 1012 R$ 6,26 R$ 6.335,12

40

FRUTA IN NATURA TIPO BANANA Especificação: espécie
prata, aplicação alimentar, que não esteja verde, nem
totalmente madura, deverá estar sempre presas a penca,
sem manchas, características adicionais aspecto firme e sem
partes moles ou machucadas, não serão aceitos produtos
estragados, murchos, ou que não se enquadrem no processo
seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 1012 R$ 6,26 R$ 6.335,12

41

FRUTA IN NATURA TIPO LARANJA Especificação:  com grau
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade,
apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita
suportar a manipulação, transporte e conservação em
condições adequadas para o consumo, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência, a polpa e o pedúnculo quando houver, deverão se
apresentar intactos e firmes. Não serão permitidos manchas
ou defeitos na casca.

NATURE unidade 1.500 R$ 1,41 R$ 2.115,00

42

FRUTA IN NATURA TIPO MAÇÃ Especificação: espécie
nacional, as maçãs devem ser de cor viva, novinha, de 1ª
qualidade, tamanho médio, não pode estar murcha nem
amassada, firmes e pesadas em relação ao tamanho. A casca
deve ser lisa, sem depressões ou machucados, não serão
aceitos produtos estragados, murchos ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 1.012 R$ 9,83 R$ 9.947,96

43

FRUTA IN NATURA TIPO MAMÃO Especificação: espécie
papaia, aplicação alimentar, classificação A, O produto não
pode estar manchado, flácido, com exsudações e lesões. O
produto deve ser de tamanho médio e grau médio de
amadurecimento com tons amarelo alaranjado e exalando
um suave aroma característico, não serão aceitos produtos
estragados, murchos ou que não se enquadrem no processo
seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 1.012 R$ 6,43 R$ 6.507,16

44

FRUTA IN NATURA TIPO MELANCIA Especificação: espécie
redonda, classificação A, graúda, de primeira, devendo ser
bem desenvolvida, com polpa firme e intacta, pesando entre
6 a 8 kg cada unidade características adicionais: O produto
precisa ter a casca firme, lustrosa e sem manchas escuras.
Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não
se enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 1.012 R$ 4,91 R$ 4.968,92

45

FRUTA IN NATURA TIPO MELÃO Especificação: espécie
redonda e amarelo, tamanho médio, classificação A,
aplicação alimentar. Características: graúda, de primeira,
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, com polpa firme
e intacta, aplicação alimentar, características adicionais
maduro. Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou
que não se enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade.

NATURE kg 1.012 R$ 8,05 R$ 8.146,60

46
GELATINA Especificação: Gelatina em pó, caixinha com 30g
cada, em sabores variados. Prazo de validade mínimo de 6
meses contar da data da entrega do produto.

DR DECTER unidade 480 R$ 2,94 R$ 1.411,20

47

LEGUME IN NATURA TIPO ABÓBORA Especificação: Deve
apresentar-se madura, seca, tamanho médio, de primeira
(boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, Não serão aceitos produtos estragadas, murchas,
com brotos, ou que não se enquadrem no processo seletivo
de padrão de qualidade.

NATURE kg 1012 R$ 4,47 R$ 4.523,64
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48

LEGUME IN NATURA TIPO BETERRABA Especificação: Espécie
comum. De primeira, lavada, inteira, não amassada, fresca,
compacta e firme, isenta de enfermidades material terroso e
umidade externa anormal, tamanho. Não serão aceitas
beterrabas estragadas, murchas, com brotos, ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 1012 R$ 4,17 R$ 4.220,04

49

LEGUME IN NATURA TIPO CENOURA Especificação: De
primeira, sem rama, fresca, lavada, inteira, não amassada,
isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa
anormal compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou
mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Não serão aceitas
cenouras estragadas, murchas, com brotos, ou que não se
enquadrem no processo seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 1012 R$ 4,69 R$ 4.746,28

50

LEGUME IN NATURA TIPO CHUCHU Especificação: Espécie
comum, características adicionais extra, lavado, inteiro, não
amassado, tamanho grande, de primeira qualidade, tamanho
e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Não serão aceitos produtos
estragadas, murchas, com brotos, ou que não se enquadrem
no processo seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 480 R$ 5,68 R$ 2.726,40

51

LEGUME IN NATURA TIPO PIMENTÃO Especificação: lavado,
inteiro, verde, 1ª qualidade, sem fungos, consistência firme,
tamanho médio e grande, não amassado, com cor e odor
característicos. Não serão aceitos pimentões estragados,
murchas, com brotos, ou que não se enquadrem no processo
seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 480 R$ 4,67 R$ 2.241,60

52

LEITE DESNATADO - EMBALAGEM 1L Especificação: Leite de
vaca, sem adulterações, desnatado, com no máximo 0,5 %
de gordura, líquido, cor branca, odor e sabor característicos,
acondicionado em embalagem longa vida UHT/ UAT (ultra
alta temperatura), em caixa cartonada de 1 litro, validade
até 4 meses. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informação nutricional,
número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção.

PIRACANJUBA litro 1.500 R$ 6,82 R$ 10.230,00

53

LEITE EM PÓ INTEGRAL Especificação: integral, desidratado,
de boa qualidade, enriquecido com ferro, zinco e vitaminas
A, B, C e D. pacote com 200 gramas, inviolada, livre de
insetos, larvas, microrganismos ou outras impurezas que
venham a comprometer o armazenamento e a saúde
humana. Obrigatório a apresentação do Registro do produto
cotado emitido pelo Serviço de Inspeção Estadual - SIE do
Ministério da Agricultura ou emitido pela Secretaria de
Agricultura do Estado onde se localiza a sede ou o domicílio
da licitante, além do Alvará Sanitário do Fabricante.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas
na embalagem, bem como o número do lote. Validade
mínima de 12 meses. Indicação da marca do fabricante.

PIRACANJUBA unidade 5.400 R$ 10,01 R$ 54.054,00

54

LEITE INTEGRAL LIQUIDO - EMBALAGEM 1L Especificação:
Leite de vaca, sem adulterações, integral, com mínimo de
3% de gordura ou teor original, líquido, cor branca, odor e
sabor característicos, acondicionado em embalagem longa
vida UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada,
de 1 litro, validade até 4 meses. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.

PIRACANJUBA litro 2.025 R$ 7,77 R$ 15.734,25

55

LINGÜIÇA Especificação: tipo toscana, elaborada com carnes
nobres suínas e condimentação natural, produto cárneo
industrializado, obtido de carnes de animais de açougue,
adicionados ou não de tecido sadiposo, ingredientes,
embutidos em envoltório natural ou artificial e submetido ao
processo tecnológico adequado, produto congelado a12ºC.

TCHÊ kg 1012 R$ 14,20 R$ 14.370,40

56
MACARRAO ESPAGUETE Especificação:  A base de farinha,
com ovos, embalagem contendo 500 g, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido.

HILEIA pacote 1012 R$ 6,06 R$ 6.132,72
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57

MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO PARAFUSO
Especificação: pasteurizado, de farinha de trigo especial,
enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica,
pacotes de 500g, isento de matéria terrosa, parasitas,
fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração
específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade
expressas na embalagem, bem como o número do lote.
Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.
Indicação da marca do fabricante.

HILEIA pacote 1012 R$ 6,26 R$ 6.335,12

58

MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO RIGATONI
(CORTADINHO) Especificação: pasteurizado, de farinha de
trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fólico,
embalagem plástica, pacotes de 500g, isento de matéria
terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de
umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de
fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o
número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de
entrega do produto. Indicação da marca do fabricante.

HILEIA pacote 1012 R$ 8,52 R$ 8.622,24

59

MACAXEIRA, Especificação: Tipo branca ou amarela, fresca e
com casca inteira, não fibrosa isenta de umidade, raízes
medianas, firme e compacta, sabor e cor próprios da espécie,
isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e
sujidades, sem danos físicos ou mecânicos, oriundos do
manuseio e transporte, colheita recente.

NATURE kg 1012 R$ 3,30 R$ 3.339,60

60

MAISENA Especificação: amido de milho, em que deve conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade de produto. Aplicação mingau, caixa com 500
gramas.

MAISENA unidade 480 R$ 13,41 R$ 6.436,80

61

MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL Especificação:
com 60% de líquidos, embalagem potes de 500g, íntegros,
resistentes e limpos. A embalagem deverá constar
externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, número de registro. O produto deverá apresentar
validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data
de entrega. Indicação da marca do fabricante

PRIMOR unidade 3860 R$ 9,37 R$ 36.168,20

62

MAXIXE IN NATURA, Especificação: De primeira,
apresentando tamanho, cor e com formação uniforme,
devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos, oriundos do manuseio e transporte,
acondicionada em saco plástico e caixas próprias.

NATURE kg 480 R$ 6,62 R$ 3.177,60

63

MILHO EM CONSERVA Especificação: ingredientes grãos de
milho Verde cozido em conserva de salmoura (água e sal)
grãos inteiros selecionados (mínimo de 98% de milhos
inteiros). Características: cor apropriada ao produto, sabor e
odor próprios dos ingredientes, textura apropriada,
uniformidade de tamanho e formato. Embalagem primária
em lata de folha de flandres com vernizes sanitários,
fechados e esterilizados a embalagem do produto deve
conter registro da data de fabricação, peso e validade
estampada no rótulo da embalagem. prazo de validade 2
anos, lata com 200 gramas.

OLÉ lata 375 R$ 3,60 R$ 1.350,00

64

MILHO TIPO GRÃO Especificação: branco tipo 1, contendo
80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs,
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e de detritos
animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade
aplicação mungunzá (canjica), pacote com 500 gramas.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas
na embalagem, bem como o número do lote. Validade
mínima de 120 dias da data de entrega do produto.
Indicação da marca do fabricante.

MARATA pacote 260 R$ 11,64 R$ 3.026,40

65

MORTADELA Especificação: constituída da mistura de carnes
bovina, misturadas e trituradas, defumada; composta de
condimentos e outras substancias alimentares; apresentando
no máximo 10% de cubos de toucinho e até 25% de
umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras
substancias estranhas a sua composição, prazo validade
mínima de 90 dias

FIZIATO kg 1012 R$ 15,15 R$ 15.331,80
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66

ÓLEO DE SOJA REFINADO Especificação: livre de gorduras
trans e de colesterol, rico em vitamina E, embalagens
primárias em latas ou garrafas contendo 900ml, não
amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, livre de
insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a
comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas
na embalagem, bem como o número do lote. Validade
mínima de 120 dias da data de entrega do produto.
Indicação da marca do fabricante.

CONCORDIA unidade 480 R$ 14,68 R$ 7.046,40

67

OVOS BRANCOS Especificação: ovos brancos tipo médio,
frescos, selecionados, com embalagem primária atóxica, em
embalagem secundária de papelão atóxico, resistente, não
reutilizadas. Produto isento de rachaduras, estufamento da
câmara interna, sem sujidades. Casca do ovo limpa, áspera,
fosca. Cor, odor e aspectos característicos. A embalagem
deverá estar devidamente rotulada conforme legislação
vigente. Possuir registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária.
Transporte fechado conforme legislação vigente. O produto
deverá apresentar validade mínima de 20 dias no momento
da entrega. Cartela com 30 unidades.

EKOBOM cartela 1012 R$ 24,61 R$ 24.905,32

68

PÃO DE FORMA, Especificação: tradicional, fatiado,
embalado. Contendo no corpo da embalagem especificação
dos ingredientes, informações do fabricante e data de
vencimento. Não devem apresentar cor esverdeada com
pontos brancos e cinza (mofo); não devem estar com cheiro
de mofo; não devem estar com perfurações (carunchos e
outros insetos); as fatias devem estar inteiras e firmes.
Embalagem 500g.

BANDUCCO pacote 1012 R$ 10,41 R$ 10.534,92

69

PÃO FRANCÊS INTEGRAL Especificação: Pão francês de 50g,
de boa qualidade com miolo branco e casca de cor dourada
brilhante e homogênea. Serão rejeitados pães mal assados,
queimados, amassados, achatados e “embatumados aspecto
massa pesada" e de características organolépticas anormais.

BANDUCCO kg 3.000 R$ 17,80 R$ 53.400,00

70

PEITO DE FRANGO, Especificação: Filé de Peito de Frango,
sem pele, sem osso, congelado à -18º.C, sem sinais de
descongelamento (cristais de gelo, ou presença de umidade)
acondicionados em saco plástico de polietileno, transparente,
atóxico, pesando até 3 Kg acondicionados em caixas de
papelão lacradas totalizando até 20 Kg. Validade Não inferior
a 8 meses, a partir da data de entrega.

FRIATO kg 1012 R$ 21,77 R$ 22.031,24

71
PEIXE Especificação: congelado, limpo, compactado, com cor,
cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e
parasitas, acondicionado em saco próprio, transparente
atóxico, hermeticamente fechado (peixe da água doce).

NATURAL kg 1.012 R$ 18,75 R$ 18.975,00

72
PEIXE EM CONSERVA TIPO PEIXE SARDINHA Especificação:
inteira sem cabeça, ingredientes molho tomate/água/óleo
comestível e sal, prazo de validade de 24 meses a contar da
data de entrega. Lata com 130 gramas.

SARDINHA unidade 1.012 R$ 3,37 R$ 3.410,44

73
PEPINO Especificação: No ponto de maturação, sem
ferimentos ou defeitos, sem manchas, livres de resíduos de
fertilizantes.

NATURE kg 1012 R$ 4,25 R$ 4.301,00

74

POLPA DE ACEROLA Especificação: polpa de fruta congelada,
de primeira qualidade, embalagem de 1 kg, isenta de
contaminação, em saco plástico transparente e resistente,
com especificações dos ingredientes, data de fabricação e
prazo de validade. Registro no ministério da agricultura e/ ou
ministério da saúde. Na embalagem deve conter a validade
de no mínimo seis meses a um ano com os registros
obrigatórios do Ministério competente. Indicação da marca
do fabricante.

MIRADOR kg 5512 R$ 12,24 R$ 67.466,88

75

POLPA DE CAJÁ Especificação: polpa de fruta congelada de
primeira qualidade, embalagem de 1 kg, isenta de
contaminação, em saco plástico transparente e resistente,
com especificações dos ingredientes, data de fabricação e
prazo de validade. Registro no ministério da agricultura e/ ou
ministério da saúde. Na embalagem deve conter a validade
de no mínimo seis meses a um ano com os registros
obrigatórios do Ministério competente. Indicação da marca
do fabricante.

MIRADOR kg 5512 R$ 12,25 R$ 67.522,00

76
POLPA DE FRUTA NATURAL – MARACUJÁ Especificação:
Concentrado, sem adição de açúcar e sem conservante,
sabor de maracujá pacote de 01 kg

MIRADOR kg 480 R$ 12,96 R$ 6.220,80
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77

POLPA DE GOIABA Especificação: polpa de fruta congelada
de primeira qualidade, embalagem de 1 kg, isenta de
contaminação, em saco plástico transparente e resistente,
com especificações dos ingredientes, data de fabricação e
prazo de validade. Registro no ministério da agricultura e/ ou
ministério da saúde. Na embalagem deve conter a validade
de no mínimo seis meses a um ano com os registros
obrigatórios do Ministério competente. Indicação da marca
do fabricante.

MIRADOR kg 5512 R$ 12,96 R$ 71.435,52

78
QUIABO. Especificação: Produto de boa qualidade e sem
defeitos grosseiros, verde escuro a médio, de colheita
recente, embalado em sacos plásticos limpos e
transparentes.

NATURE kg 225 R$ 4,73 R$ 1.064,25

79

SAL REFINADO, Especificação: iodado, com granulação
uniforme e com cristais brancos, embalagem primária
plástica de 1 quilo, inviolada não furada, livre de insetos
umidade, microrganismos ou outras impurezas que venham
a comprometer o armazenamento e a saúde humana, cloreto
de sódio 98,5%.

NOTA 10 unidade 2025 R$ 4,07 R$ 8.241,75

80

SALSICHA, Especificação : origem carne bovina, tipo hot dog,
congelada com no Máximo 20% p/p de lipídios, com aspectos
característico, cor própria, sem manchas pardacentas ou
esverdeadas. Apresentando-se uniforme e padronizadas,
pesando em média 40g, por unidade, validade mínima de 03
meses. Rotulagem de acordo com a legislação vigente,
embalado a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico,
limpo, não violado e que garanta a integridade do produto,
pacote de 01 quilo. Característica adicional sem pimenta.

FRIATO kg 1012 R$ 11,63 R$ 11.769,56

81

SUCO Especificação : cítrico, antiumectante fosfato tricálcico,
corante inorgânico dióxido de titânio, antioxidante ácido
ascórbico, corantes artificiais, aroma idêntico ao natural da
fruta. Não contém GLÚTEN. Não fermentado. Não alcoólico. A
embalagem do produto deve conter registro da data de
fabricação, peso e validade estampada no rótulo da
embalagem. Apresentação em pó, sabores variados, tipo
artificial, pacote com 1 quilo.

MARIZA pacote 1012 R$ 11,81 R$ 11.951,72

82
TEMPERO APRESENTAÇÃO TABLETE Especificação : aplicação
uso culinário, sabor carne, galinha, legumes, caixa com 12
Tabletes, 114 gramas cada tablete.

MAGGI caixa 480 R$ 4,69 R$ 2.251,20

83
UVA Especificação: Fruta de boa qualidade, sem defeitos
graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem
manchas ou deformação.

NATURE kg 480 R$ 14,21 R$ 6.820,80

84

VERDURA IN NATURA TIPO TOMATE Especificação: Graúdo,
com polpa firme e intacta, de 1ª qualidade, isento de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal,
livres de resíduos de fertilizantes, firme, íntegro, sem
manchas, batidas e esfolões, aparado, lavado, inteiro, não
amassada, com cor e odor característicos aplicação culinária
em geral. Não serão aceitos tomates estragados, murchos,
ou que não se enquadrem no processo seletivo de padrão de
qualidade os mesmos.

NATURE kg 2025 R$ 9,83 R$ 19.905,75

85

VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO VERDE. Especificação:
espécie comum. De primeira qualidade, fresco, aparado,
lavado, inteiro, não amassada, compacto e firme, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida. Não serão aceitos repolhos estragadas,
murchas, com brotos, ou que não se enquadrem no processo
seletivo de padrão de qualidade.

NATURE kg 506 R$ 3,94 R$ 1.993,64

86
VINAGRE Especificação: Vinagre branco fermentado de vinho
com a acidez mínima de 4,0% matéria-prima fermento
acético de álcool e vinho branco, tipo agrim, aspecto físico
líquido, frasco de 750 ml.

MINHOTO unidade 412 R$ 6,23 R$ 2.566,76

87

ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM
COPOS DE 200ML, CAIXA COM 48 UND Especificação: com
tampa aluminizada, embalagem prática para consumo
imediato, com certificados de autorizações dos órgãos
competentes e com validade para 12 (doze) meses.

MAR DOCE caixa 4230 R$ 61,69 R$ 260.948,70

88 ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO
DE20L (Troca) MAR DOCE galão 8500 R$ 12,52 R$ 106.420,00
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Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: a6c3d24022007b1084f7d2cbb133c443

EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS – MA.
 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº  005239/2022.  PARTES:  Prefeitura  Municipal  de  Olho  d’Água  das
Cunhãs – MA e a Empresa DATA AMERICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº
23.624.166/0001-84.  OBJETO:  contratação  de  empresa  especializada
para  futura  e  eventual  prestação  de  serviços  especializado  em
processos de seleção de pessoal,  em especial  para a realização de
processo seletivo de provas, com vista ao provimento de cargos vagos
e cadastro reserva (CR) para Agente Comunitário de Saúde do quadro
de  pessoal  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Olho  d’Água  das

Cunhãs – MA. VIGÊNCIA:  até 31/12/2023 contados da assinatura do
contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
VALOR DO CONTRATO: R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos
reais). MODALIDADE: Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços,
com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 subsidiariamente Lei nº
8.666/93,  RECURSOS:  Órgão:  0213  Secretaria  Municipal  de  Saúde;
Unidade:  10.122.0002.2050  Manut.  e  Func.  da  Secretaria  Mun.  de
Saúde;  4.4.90.39.00  Outros  Serviços  de  Terceiros  Pessoa  Jurídica.
FORO: Fica eleito o Foro de Olho d’Água das Cunhãs – MA. 17/01/2023.
WESLY ALVES DE SÁ – Secretário Municipal de Administração e Gestão.

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: f9e63ed36dc676f4ebcebe85b9bed2ca
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GLAUBER CARDOSO AZEVEDO

Prefeito

www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br

Prefeitura Municipal de Olho D'Água Das Cunhãs

RUA JOÃO PESSOA, 56 , CEP: 65706000

CENTRO - Olho d'Água das Cunhãs / MA

Contato: 98981810609
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Instituído pela Lei Municipal Nº 835, de 09 de Fevereiro de 2017

OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS, TERçA * 24 DE JANEIRO DE 2023 * ANO VII * Nº 1089
ISSN 2764-7013

28/28www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br


		2023-01-24T05:00:25-0300




