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PREFEITURA DE PRESIDENTE VARGAS-MA 
CNPJ: 06.124.739/0001-91 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS/MA por intermédio do SECREATRIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, sediada na Av. Pedro Dareu, SN, Cep: 65.455-000, Centro – PRESIDENTE VARGAS – MA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 06.124.739.0001/91 neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, o Sra. Darliane 
Cristina Bezerra Figueiredo, inscrito no CPF sob nº 045.532.963-06, considerando o julgamento da licitação na modalidade 
de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 007/2021, publicada, processo administrativo n.º 
1506.0900/SEMED/2021, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo 
com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO.
1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados
a composição da merenda escolar para atender as demandas da rede municipal de ensino do Município de Presidente
Vargas-MA, especificado(s) no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 006/2021, que é parte integrante desta
Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) 
proposta(s) são as que seguem: 

EMPRESA: SANTOS SILVA COMERCIAL EIRELI 
CNPJ: 23.659.394/0001-90 
ENDEREÇO: AV DOS FRANCESES, 510, SANTO ANTONIO, SÃO LUIS-MA CEP: 65.036-284 
REPRESENTANTE: JOSE VALE DA SILVA JUNIOR, CPF 225.192.033-15 
E-MAIL:  varejaoilha1@gmail.com  TEL.: (98)3243-8029/3246-81000 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT. VAOR 
UNIT. VALOR TOTAL 

Arroz tipo 1: Características técnicas: classe: 
longo, fino, tipo I integral. O produto não deve 
apresentar mofo, substâncias nocivas, 
preparação final dietética inadequada 
(empapamento). Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 1 kg, em 
polietileno, transparente, atóxico. Prazo de 
validade mínimo 12 meses a contar a partir da 
data de entrega. 

BUTUI KG 15.000 R$ 4,40 R$ 66.000,00 

4 

Feijão: de 1ª qualidade constituído de no 
mínimo de 90%  a 98% de grãos inteiros e 
íntegros, na cor característica a variedade 
correspondente de tamanho e formatos naturais 
maduros, limpos e secos, na composição 
centesimal de 22g de proteína, 1,6g de lipídios e 
60,8g de carboidratos – embalagem 1kg. 

DONA DE KG 4.000 R$ 7,80 R$ 31.200,00 

2
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5 

Macarrão espaguete: tipo espaguete, cor 
amarelada, obtida pelo amassamento de farinha 
de trigo especial, ovos e demais substancias 
permitidas, acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico com 500g, de forma que 
garanta a integridade do produto até o momento 
do consumo. Validade não inferior a 6 meses 
contados a partir da data de entrega. 

PURISSIMA PCT C/ 500G 3.000 R$ 2,48 R$ 7.440,00 

10 

Biscoito Maisena: composição básica: farinha 
de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, 
açúcar e demais substâncias permitidas. 
Acondicionada em pacotes de polipropileno, 
atóxico hermeticamente vedado com 400g e 
reembalados em caixa de papelão limpa, íntegra 
e resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 
06 meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

VITARELA EMBALAGEM 
EM 400G 4.000 R$ 4,10 R$ 16.400,00 

11 

Polpa de frutas: sabor goiaba embaladas em 
kg, com prazo de validade seguindo a norma 
técnica da lei 11.947/09 (embalada por Kg em 
embalagem transparente, contendo prazo de 
validade e informação nutricional. 

ACEROLIMA KG 500 R$ 8,00 R$ 4.000,00 

12 

Polpa de frutas: sabor cajú embaladas em kg, 
com prazo de validade seguindo a norma técnica 
da lei 11.947/09 (embalada por Kg em 
embalagem transparente, contendo prazo de 
validade e informação nutricional. 

ACEROLIMA KG 500 R$ 8,10 R$ 4.050,00 

13 

Polpa de frutas: sabor cajá embaladas em kg, 
com prazo de validade seguindo a norma técnica 
da lei 11.947/09 (embalada por Kg em 
embalagem transparente, contendo prazo de 
validade e informação nutricional. 

ACEROLIMA KG 500 R$ 9,50 R$ 4.750,00 

14 

Polpa de frutas: sabor acerola embaladas em 
kg, com prazo de validade seguindo a norma 
técnica da lei 11.947/09 (embalada por Kg em 
embalagem transparente, contendo prazo de 
validade e informação nutricional. 

ACEROLIMA KG 400 R$ 8,00 R$ 3.200,00 

15 

Polpa de frutas: sabor abacaxi embaladas em 
kg, com prazo de validade seguindo a norma 
técnica da lei 11.947/09 (embalada por Kg em 
embalagem transparente, contendo prazo de 
validade e informação nutricional. 

ACEROLIMA KG 400 R$ 10,00 R$ 4.000,00 

3
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Leite de vaca integral em pó: Contendo no 
mínimo 26% de gorduras, embalados em 
pacotes plásticos aluminizados, limpos não 
violados, resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o momento do 
consumo, contendo peso de 200g. 
Acondici,onados em fardos lacrados, limpos, 
íntegro e resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e 
número do registro. 

MILKOS EMBALAGEM 
EM 200G 800 R$ 4,89 R$ 3.912,00 

23 

Carne moída: Carne bovina, moída, congelada, 
embalagem em filme PVC ou saco plástico 
transparente, máximo permitido de água na 
composição 3%, instrução normativa nº 83 da 
secretaria de defesa agropecuária do ministério 
da agricultura, dados de identificação e 
informações nutricionais do produto, prazo de 
validade, Selo de Inspeção Federal (SIF), Selo 
de Inspeção Estadual, (SIE) ou Selo de 
Inspeção Municipal (SIM). 

FORTBOI EMBALAGEM 
EM 500G 3.000 R$ 5,89 R$ 17.670,00 

29 

Sardinha em conserva: conserva ao próprio 
suco de tomate comestível. Embalagem em lata 
com peso de 125g, não deve estar amassada, 
furada, abaulada. Reembalado em caixa de 
papelão contendo 50 unidades. Conter Data de 
fabricação e prazo de validade 

COQUEIRO EMBALAGEM 
EM 125G 6.000 R$ 4,85 R$ 29.100,00 

30 

Margarina vegetal: produzida exclusivamente 
de gordura vegetal, com adição de sal, em potes 
de polipropileno com lacre de papel aluminizado 
entre a tampa e o pote, resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo contendo peso líquido 
500g. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do 
registro. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

VIGOR 500G 1.300 R$ 4,55 R$ 5.915,00 

36 

Risoto com carne bovina e com legumes: 
arroz parbolizado, gordura vegetal hidrogenada, 
carne bovina desidratada, proteína texturizada 
de soja, vegetais desidratados, extrato de carne, 
extrato de levedura, glutamato monossódio e 
condimentos, não contem gluten. Embalagem 
primaria saco de polietileno metalizado, atóxico, 
hermeticamente fechado por termossoldagem na 
vertical e horizontal e reembalado em caixa de 
papelão ondulado, reforçado, fechada com fita 
plástica adesiva, contendo 12 pacotes de 01 kg, 
devidamente rotulada conforme legislação em 
vigor. Validade mínima de 6 meses. 

SUSTENTARE CX COM 12 100 R$ 172,00 R$ 17.200,00 

4
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Pão Frances: preparado a partir de matérias-
primas sãs, de primeira qualidade e em perfeito 
estado de conservação. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cozido, com odor e sabor 
desagradável, presença de fungos e não será 
permitida a adição de farelos e de corantes de 
qualquer natureza em sua confecção. Isento de 
parasita, sujidades, larvas e material estranho. 

SABOR E 
AROMA KG 1.000 R$ 9,69 R$ 9.690,00 

40 

Coco ralado: produto alimentício desidratado 
contendo entre os ingredientes: polpa de coco 
desidratada e parcialmente desengordurara. 
Deve apresentar cor, cheiro e sabor 
característico. Ausente de sujidades, parasitas. 
Embalagem: plástica, integra, atóxica, contendo 
100g do produto. Prazo de validade mínimo 12 
meses a contar a partir da data de entrega. 

BOM DE COCO EMBALAGEM 
COM 100G 200 R$ 6,65 R$ 1.330,00 

42 

Pão de forma: pão de forma pacote com 500g, 
massa leve, fatiado, isento de bolor, contendo 10 
fatias por embalagem. embalagem primária 
própria intacta, constando a identificação do 
produto, marca, nome e endereço do fabricante, 
informação nutricional, lote e validade. 

SABOR E 
AROMA KG 1.000 R$ 5,80 R$ 5.800,00 

45 

Acém bovino: pacotes podendo variar de 500g 
a 2 kg, resfriado, com cor sabor e odor 
característicos de do produto de boa qualidade, 
isenta de cartilagem, sebo, ossos e 
aponeuroses, percentual de gordura Maximo de 
12%, livre de contaminantes, embalagem 

FRIBAL KG 200 R$ 29,00 R$ 5.800,00 

47 

Chã bovina: magro, resfriado, com cor sabor e 
odor característicos de do produto de boa 
qualidade, embalagem intacta, constando a 
identificação do produto, marca, nome e 
endereço do fabricante, informação nutricional, 
lote e validade  

FRIBAL KG 800 R$ 38,00 R$ 30.400,00 

48 

Peito bovino: magro, resfriado, com cor sabor e 
odor característicos de do produto de boa 
qualidade, embalagem intacta, constando a 
identificação do produto, marca, nome e 
endereço do fabricante, informação nutricional, 
lote e validade 

FRIBAL KG 800 R$ 29,00 R$ 23.200,00 

53 Laranja: produto fresco, casca lisa, sem lesões 
ou sinais de apodrecimento. RICCO KG 300 R$ 2,25 R$ 675,00 

54 Maçã: tamanho médio, produto fresco, casca 
lisa, sem lesões ou sinais de apodrecimento. RICCO KG 200 R$ 9,00 R$ 1.800,00 

57 
Presunto: embalagem constando a identificação 
do produto, marca, nome e endereço do 
fabricante, informação nutricional, lote e validade 
mínina de 90 dias após a data de entrega. 

KIDELY KG 200 R$ 19,00 R$ 3.800,00 

5
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Queijo mussarela: embalagem constando a 
identificação do produto, marca, nome e 
endereço do fabricante, informação nutricional, 
lote e validade mínina de 90 dias após a data de 
entrega. 

BETH KG 300 R$ 25,00 R$ 7.500,00 

59 
Queijo ralado: deve apresentar cor, cheiro e 
sabor característico. Ausente de sujidades e 
parasitas. Embalagem: plástica, integra atóxica. 

LEITE BOM EMBALAGEM 
EM 100G 500 R$ 7,15 R$ 3.575,00 

TOTAL R$ 308.407,00 

EMPRESA: SUPERMERCADO JANAÍNA 
CNPJ: 13.188.559/0001-39 
ENDEREÇO: Rua Nossa Senhora das Graças, nº 150, Centro de Vargem Grande-MA, CEP: 65.430-000 
REPRESENTANTE: Joelson Antonio Sousa da Costa, CPF 649.084.613-68 
E-MAIL: joelson_ma@hotmail.com  TEL.: 98 99112-9111 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QTD V. UNIT V. TOTAL

2 

Açúcar Cristal: Aspecto sólido com cristais 
bem definidos, composto por sacarose de 
cana-de-açúcar, cor branca, isento de matéria 
terrosa, livre de umidade, contendo dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade, 
resolução 12/78 comissão nacional de 
normas e padrões para alimentos – CNNPA, 
pacote 1kg 

MANA KG 3.000 R$ 3,49 R$ 10.470,00 

3 

Achocolatado: contendo os seguintes 
ingredientes básicos: açúcar, cacau em pó, 
enriquecido com nutrientes ( vitaminas, ferro 
e zinco) , aroma natural de chocolate, sem 
corantes artificiais, preparado com 
ingredientes sãos e limpo, sem farinha em 
sua formulação, com sabor, cor e odor 
característicos, acondicionado em 
embalagem de polietileno atóxico ou 
embalagem aluminizada, com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas e larvas. Validade mínima de 06 
(seis) meses a contar da data de entrega. 
Peso líquido de 400g 

MARATA PCT C/ 
500G 1.500 R$ 4,25 R$ 6.375,00 

6 

Macarrão parafuso: tipo parafuso, cor 
amarelada, obtida pelo amassamento de 
farinha de trigo especial, ovos e demais 
substancias permitidas, acondicionado em 
saco plástico transparente, atóxico com 500g, 
de forma que garanta a integridade do  
produto até o momento  do  consumo. 
Validade não inferior a 6 meses contados a 
partir da data de entrega. 

BRANDINI PCT C/ 
500G 1.000 R$ 3,10 R$ 3.100,00 

7 
Óleo de soja: Óleo de soja, em lata de 900 
ml. Não deve estar estufada nem amassada.
Conter data de validade.

ABC EMBALAGEM 
EM 900ML 2.000 R$ 8,69 R$ 17.380,00 

6
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Biscoito Cream Cracker: composição 
básica: farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, água, sal e demais substâncias 
permitidas. Acondicionada em pacotes de 
polipropileno, atóxico hermeticamente vedado 
com 400g e reembalados em caixa de 
papelão limpa, íntegra e resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima 
de 06 meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

POTY 
EMBAL

AGE M EM 
400G 

5.000 R$ 3,30 R$ 16.500,00 

9 

Biscoito Maria: Sem umidade, seco e 
crocante. Acondicionada em pacotes de 
polipropileno, atóxico hermeticamente vedado 
com 400g e embalada em caixa de papelão 
limpa, íntegra e resistente. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante 

POTY 
EMBAL

AGE M EM 
400G 

2.000 R$ 3,35 R$ 6.700,00 

16 

Corante: obtido de frutos maduros de 
urucum, limpos, dessecados e moídos, de 
coloração vermelho intenso, com cheiro e 
sabor próprio, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido, de acordo com a 
Resolução vigente. 

MARATA PCT C/ 
100G 1.000 R$ 0,80 R$ 800,00 

17 

Extrato de tomate: Concentrado, produto 
resultante da concentração da polpa de 
tomate por processo tecnológico preparado 
com frutos maduros selecionados sem pele, 
sem sementes e corantes artificiais, isento de 
sujidades e fermentação, acondicionada em 
latas de 340g, de flandres, com verniz 
sanitário, recravadas, sem estufamentos, sem 
vazamento, corrosão interna, e outras 
alterações ou caixas de polietileno ou em 
forma de sache, acondicionadas em caixa de 
papelão limpa, íntegra, resistente, reforçada e 
lacrada. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número 
do lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. 

PREDILETA EMBALAGE M 
COM 340G 2.000 R$ 2,35 R$ 4.700,00 

19 

Leite integral UHT 1L: líquido, embalagem 
primária própria intacta, constando a 
identificação   do   produto,   marca,   nome  
e endereço       do       fabricante, 
informação nutricional, lote e validade mínina 
de 90 dias 
após a data de entrega. 

LEITBOM L 800 R$ 4,78 R$ 3.824,00 

20 

Creme de leite: UHT caixa 200g, contendo 
no mínimo 20% de gordura em embalagem 
longa vida, constando a identificação do 
produto, marca, nome e endereço do 
fabricante, informação nutricional, lote e 
validade mínina de 90 dias após a data de 
entrega. 

TRIANGULO EMBALAGE M 
COM 200G 300 R$ 2,80 R$ 840,00 

7
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Leite condensado: UHT caixa 200g, 
contendo no mínimo 20% de gordura em 
embalagem longa vida, constando a 
identificação do produto, marca, nome e 
endereço do fabricante, informação 
nutricional, lote e validade mínina de 90 dias 
após a data de entrega 

PIRACANJU BA PCT 200G 1.000 R$ 3,78 R$ 3.780,00 

22 

Leite em pó sem lactose: Fórmula infantil 
em pó para a alimentação de lactentes com 
intolerância à lactose ou alergia ao leite de 
vaca, contendo proteína isolada de soja, 
acrescida de metionina, maltodextrina ou 
polímeros de glicose e isenta de sacarose e 
lactose, rica em vitaminas e sais minerais, 
acondicionado em recipiente íntegro, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo. A 
embalagem deverá constar externamente, os 
dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto, 
número de registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

NINHO EMBALAGE M 
COM 380G 100 R$ 22,99 R$ 2.299,00 

24 

Peito de frango, sem pele e sem osso: 
limpo, magro, não temperado, congelado, 
proveniente de aves sadias, abatidas sob 
inspeção veterinária, apresentando cor e odor 
característicos. Isento de: vestígio de 
descongelamento, cor esverdeada, odor forte 
e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e 
qualquer substância contaminante. 
Acondicionado em embalagem de polietileno 
atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, 
contendo na embalagem a identificação do 
produto, peso, marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção 
do órgão competente e data de embalagem. 
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar 
da data de entrega. 

FRIATO KG 2.000 R$ 14,03 R$ 28.060,00 

25 

Frango inteiro congelado: frango inteiro, 
congelado, de 1ª qualidade, pesando 
individualmente no máximo 2kg, em 
embalagem transparente, à vácuo ou bem 
lacradas, com denominação do nome do 
produto, fabricante, endereço, registro no 
Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), 
data de fabricação e validade. 

AMERICAN O KG 5.000 R$ 9,59 R$ 47.950,00 

26 

Milho para pipoca: classe amarelo, grupo 
duro, tipo 1. Rótulo com informação 
nutricional, data de validade e lote. 
Informação sobre glúten. Embalagem de 
500g. 

YOKI 
EMBAL

AGE M EM 
500G 

300 R$ 3,07 R$ 921,00 

27 
Massa para cuscuz de milho (flocada): 
pacote de 500g, devidamente rotulados, 
conforme legislação vigente. 

MARATA EMBALAGEM 
M EM 500G  1.500 R$ 1,98 R$ 2.970,00 

28 
Massa para cuscuz de arroz (flocada): 
pacote de 500g, devidamente rotulados, 
conforme legislação vigente. 

JUPI EMBALAGE M 
EM 500g 1.500 R$ 2,59 R$ 3.885,00 

31 

Ovos: Ovo de galinha tamanho médio de 
variação de peso médio de 50g de cor 
branca, classe A sem defeitos, cada dúzia 
deverá estar acondicionada separada, com 
registro do ministério da agricultura 

AVINE EMBALAGE M 
COM 30 UND 2.300 R$ 16,30 R$ 37.490,00 

8
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Alho: de 1ª qualidade, graúdo, bulbo inteiro, 
firme e intacto, sem lesões de origem física 
ou mecânica, devendo estar bem 
desenvolvido, sadio. Não deve conter 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderentes à superfície. Embalagem 
em sacos plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada, apresentando na 
embalagem etiqueta de pesagem 

FORTTUNI KG 130 R$ 24,49 R$ 3.183,70 

33 

Cebola branca: tamanho médio, fresca, de 
1ª qualidade, com casca, compacta e firme, 
sã, sem rupturas, sem lesões de origem física 
ou mecânica; livre de enfermidades. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, 
conforme quantidade solicitada, 
apresentando na embalagem etiqueta de 
pesagem 

WAGUIM 
HORTIFTUTI KG 1.300 R$ 5,15 R$ 6.695,00 

34 

Tomate: tamanho médio, fresca, de 1ª 
qualidade, com casca, compacta e firme, sã, 
sem rupturas, sem lesões de origem física ou 
mecânica; livre de enfermidades. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, 
conforme quantidade solicitada, 
apresentando na embalagem etiqueta de 
pesagem 

WAGUIM 
HORTIFTUTI KG 1.500 R$ 5,65 R$ 8.475,00 

35 

Vinagre: Isento de corantes artificiais, ácidos 
orgânicos e minerais estranhos, livre de 
sujidades, material terroso, e detritos de 
animais e vegetais, acondicionado em frasco 
plástico com tampa inviolável, 
hermeticamente fechado. Embalagem com 
500ml. 

FIGUEIRA EMBALAGE M 
EM 500ML 1.000 R$ 1,68 R$ 1.680,00 

37 

Farinha de trigo: Farinha de trigo tipo 1 sem 
fermento, enriquecido com ferro e  ácido 
fólico, pacote de 1 kg. Embalagem: sacola 
plástica. Validade mínima de 05 meses a 
contar da data de entrega 

PRIMOR KG 400 R$ 4,15 R$ 1.660,00 

38 

Pão tipo hot-dog: peso de 50g cada 
unidade, preparado a partir de matérias- 
primas sãs, de primeira qualidade e em 
perfeito estado de conservação. Será 
rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com 
odor e sabor desagradável, presença de 
fungos e não será permitida a adição de 
farelos e de corantes de qualquer natureza 
em sua confecção. Isento de parasita, 
sujidades, larvas e material estranho. 
Acondicionado em embalagem de polietileno 
resistente e atóxico com 10 unidades cada. 
Contendo na embalagem a identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, data de embalagem, peso líquido. 
Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar 
no ato da entrega. 

AROMA E 
SABOR KG 1.000 R$ 12,45 R$ 12.450,00 

41 

Salsicha: de carne bovina e/ou suína, com 
condimentos triturados, misturados e cozidos, 
com aspecto característico e boa qualidade, 
isenta de sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionada  em  embalagem  de  5  kg 
em sistema   a  vácuo  mantida  sob  
refrigeração, pesando aproximadamente 50g 
por unidade, inspecionada pelo SIF. 

STRELLA KG 500 R$ 8,98 R$ 4.490,00 
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43 

Sal: Refinado Iodado, beneficiado e isento de 
sais de cálcio e magnésio, impurezas 
orgânicas, areias e fragmentos de conchas. 
Produzido e embalado em conformidade com 
a legislação vigente. Embalagem primária: 
pacotes com 1kg líquido. O produto a ser 
entregue não poderá ter validade mínima de 
6 meses a vencer. 

NOTA 10 KG 500 R$ 0,85 R$ 425,00 

44 

Aveia em flocos finos: caixa 170g/200g, 
embalagem primária própria intacta, 
constando a identificação do produto, marca, 
nome e endereço do fabricante, informação 
nutricional, lote e validade mínima de 180 
dias após a data de entrega. 

YOKI 
EMBAL

AGE M EM 
170G 

300 R$ 2,49 R$ 747,00 

46 

Contra filé bovino: magro, resfriado, com 
cor sabor e odor característicos de do produto 
de boa qualidade, embalagem intacta, 
constando a identificação do produto, marca, 
nome e endereço do fabricante, informação 
nutricional, lote e validade 

FRIBAL KG 200 R$ 37,99 R$ 7.598,00 

49 

Amido de milho: produto amiláceo extraído 
do milho. Deve ser fabricado a partir de 
matérias primas e limpo, isenta de matérias 
terrosas e parasitas. Não deverá apresentar 
resíduo ou impurezas, bolor ou cheiro não 
característico. Embalagem: deve estar 
intacta, vedada com 500g. Prazo de validade 
mínimo 12 meses a contar a partir da data de 
entrega. 

MAISENA 
EMBAL

AGE M EM 
500G 

800 R$ 6,48 R$ 5.184,00 

50 
Cenoura: de tamanho médio, textura firme, 
cor intensa e uniforme, casca lisa, sem lesóes 
ou sinais de apodrecimento 

WAGUIM 
HORTIFTUTI KG 300 R$ 4,98 R$ 1.494,00 

51 
Batata inglesa: lavada, especial, graúda, 
íntegra, isenta de sujidades, parasitos e 
larvas 

WAGUIM 
HORTIFTUTI KG 500 R$ 5,48 R$ 2.740,00 

52 
Chuchu: tamanho médio e grande, produto 
fresco, casca lisa, sem lesões ou sinais de 
apodrecimento. 

WAGUIM 
HORTIFTUTIHO

RTIFTUTI 
KG 50 R$ 4,49 R$ 224,50 

55 

Melão amarelo: fruto com 70 a 80% de 
maturação, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, com polpa firme e intacta, devendo 
ser bem desenvolvido, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, de colheita recente 

WAGUIM 
HORTIFTUTI KG 300 R$ 4,84 R$ 1.452,00 

56 

Fécula de mandioca: deve ser fabricado a 
partir de matérias primas e limpo, isenta de 
matérias terrosas e parasitas. Não deverá 
apresentar resíduo ou impurezas, bolor ou 
cheiro não característico. 

LIDER KG 1.000 R$ 5,20 R$ 5.200,00 

VALOR TOTAL R$ 261.742,20 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1 O presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto por todos os 
Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 

10



PREFEITURA DE PRESIDENTE VARGAS-MA 
CNPJ: 06.124.739/0001-91 

3.2 - Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de 
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis 
Detentores da Ata e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 
3.3 - Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação ou não, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento/serviço, não prejudique 
as obrigações anteriormente assumidas. 
3.4 - Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador poderá permitir sua utilização 
a que se refere este artigo, desde que não exceda a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de 
Registro de Preços. 
4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) 
dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou 
de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 
fornecedor(es). 

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

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

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

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

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

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

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

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO: 

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
ou 
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5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão 
gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, 
DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, 
DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS: 

5.9.1. Por razão de interesse público; ou 
5.9.2. A pedido do fornecedor.  

6. DAS PENALIDADES.

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

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado 
nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento 
disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação 
da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto 
nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

7. CONDIÇÕES GERAIS.

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da 
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, ANEXO AO EDITAL. 

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que 
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 
serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos 
do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 4 (quatro) vias de igual teor, que, depois de lida e achada 
em ordem, vai assinada pelas partes.  

Presidente Vargas - MA, 28 de Junho de 2021 

DARLIANE CRISTINA BEZERRA FIGUEIREDO 
 CPF nº 045.532.963-06 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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Representante Legal do Órgão Gerenciador 

SANTOS SILVA COMERCIAL EIRELI 
CNPJ: 23.659.394/0001-90 

JOSE VALE DA SILVA JUNIOR 
CPF 225.192.033-15 

SUPERMERCADO JANAÍNA 
CNPJ 13.188.559/0001-39 

JOELSON ANTONIO SOUSA DA COSTA 
CPF 649.084.613-68 
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