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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº PE 10/2022-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA, com sede na Praça José Sarney, S/N, Centro, Mata Roma/MA, inscria no CNPJ sob o nº
06.119.945/0001-03, neste Ato Representada pelo Sr. Francisco das Chagas Santos Ribeiro, Secretário Municipal de Administração, inscrito
no CPF sob o número 359.438.231-15 considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº PE 10/2022-SRP, RESOLVE registrar os preços dos fornecedores indicados e qualificados nesta ATA, de acordo com a
classificação por eles alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de gêneros de alimentação
para Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA e suas Secretarias.

CLÁUSULA SEGUNDA - 2. DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Empresa: F L GARRETO COMÉRCIO EIRELI, C.N.P.J. nº 06.055.252/0001-02, estabelecida à Av. José Ribamar Castro, 110, Centro, Mata
Roma/MA, representada neste ato pelo Sr. FRANCISCO LAGO GARRETO, C.P.F. nº 236.275.303-49, R.G. nº 21064572002-6 GEJUSP/MA.

Item

Especificações

Unid.

Quant

Unitário

Total

1

Açúcar refinado, com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil
escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce;
livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e
detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo
01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no
Ministério da Saúde, devidamente rotulada conforme legislação vigente,
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

Kg

20000

4,25

85.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
http://mataroma.ma.gov.br/transparencia/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e72fb2b15fcd7a7bf3ecce06697fbd38b29da090
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

2

Abóbora in natura; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa intacta e limpa; colhidas ao
atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado
de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes á
legislação sanitária de alimentos. - observar as restrições e observações
estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de Referência.

Kg

800

3,73

2.984,00

3

Achocolatado em pó solúvel, com aparência de pó fino, homogêneo, na cor
marrom, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e
sabor próprios, com ausência de corantes, do conservador ácido sórbico, de
sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: pacote
impermeável lacrado, contendo 500g, com a identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro
no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente;
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

Unid

2800

7,16

20.048,00

4

Adoçante dietético líquido aspartame. Embalagem: frasco, contendo 100ml,com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

Unid

2800

5,12

14.336,00

5

Alface hidropônica in natura; de ótima qualidade; sã; com coloração uniforme;
cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com
rachaduras; - observar as restrições e observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4
deste Termo de Referência.colhidas ao atingir o grau normal de evolução e
apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho,
observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimento.
Embalagem em saco plástico individual, separada a raiz do caule, conservando a
água.

Mç

1700

2,66

4.522,00

6

Alho in natura nº 05, sem réstia, bulbo inteiriço, de ótima qualidade, são,
compacto, firme e com coloração uniforme; casca protetora íntegra; cor, odor e
sabor típicos da espécie Embalagem plástica contendo 1Kg; devidamente rotulada
conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes á
legislação sanitária de alimentos. - observar as restrições e observações
estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de Referência.

Kg

920

24,53

22.567,60

7

Alimento para suplementação de nutrição oral, em pó, instantâneo, enriquecido
com vitaminas e minerais em diversos sabores. Teor nutricional mínimo para
porção de 30g/40g: proteína - 8%, gorduras totais – 1%, sem gorduras trans e
enriquecido com cálcio, ferro, vitaminas e sais minerais. Aparência de pó fino,
homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou
empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído;
ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou
vegetais. Embalagem: lata, contendo400g, com a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 1 (um) ano, peso
líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme
legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária
de alimentos.

Kg

1200

42,67

51.204,00

8

Amido de milho contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não
contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou
vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor
próprios. Embalagem contendo 200g; com a identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso
líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme
legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária
de alimentos.

Unid

4000

3,73

14.920,00
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9

Arroz agulhinha branco, classe longo fino, tipo I; beneficiado, polido e da safra
corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de
fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência
de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico,
contendo 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de
registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente,
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

Kg

41800

4,11

171.798,00

10

Azeitona verde com caroço em conserva, fabricada a partir de frutos sãos, limpos,
isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou
vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido
nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores
estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: vidro, contendo 200g,
com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

Unid

1400

4,27

5.978,00

11

Banana prata in natura; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa intacta e limpa; colhidas ao
atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado
de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes á
legislação sanitária de alimentos. - observar as restrições e observações
estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de Referência.

Kg

6200

4,27

26.474,00

12

Batata doce in natura; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados,
manchas escuras ou amolecida; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e
apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas
pertinentes á legislação sanitária de alimentos. -observar as restrições e
observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de Referência.

Kg

1900

5,12

9.728,00

13

Batata inglesa in natura; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados,
manchas escuras ou amolecida; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e
apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas
pertinentes á legislação sanitária de alimentos. -observar as restrições e
observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de Referência.

Kg

1900

6,03

11.457,00

14

Beterraba in natura; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados,
manchas escuras ou amolecida; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e
apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas
pertinentes á legislação sanitária de alimentos. - observar as restrições e
observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de Referência.

Kg

1900

5,02

9.538,00

15

Biscoito Doce tipo Maria. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido de linho, soro de
leite, sal refinado, aromatizante, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos.
O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em
perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados
e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado,
contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número
de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação
vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.

Unid

16000

5,76

92.160,00
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16

Biscoito Salgado tipo Cream Cracker. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido,
sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos.
O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em
perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados
e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado,
contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número
de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação
vigente observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.

Unid

18000

5,12

92.160,00

17

Cremogema tradicional maizena tem nutrientes e vitaminas ideais para o
crescimento da criança. Perfeito para mingau e outras receitas para o café da
manhã. composição: Amido de milho, açúcar, vitaminas (A e C), sais minerais
(cálcio, fósforo e ferro), aromatizante e corante urucum

Unid

5600

5,12

28.672,00

18

Café torrado e moído, em pó homogêneo, de 1ª qualidade, com selo de pureza da
Associação Brasileira da Industria do Café – ABIC. Embalagem: pacote contendo
250g, empacotado a alto vácuo, com a identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso
líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme
legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária
de alimentos.

Unid

13500

6,40

86.400,00

19

CALDO DE GALINHA E CARNE Ingredientes: Sal, colorífico, alho, cebola,
orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e de cebola, realçadores de
sabor glutamato monossódico e inosinatodissódico. EMBALAGEM C/ 24
UNIDADES

Cx

260

10,67

2.774,20

20

Carne bovina moída de 1ª congelada; sem gordura; aspecto próprio, não amolecida
e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor
próprio. Embalagem plástica, contendo 500g, com a especificação do produto,
validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal
(SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo
do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO; abatida sob inspeção
veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de
substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas e larvas, observadas as normas
técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.

Kg

6000

23,47

140.820,00

21

Carne bovina resfriada ou congelada tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio,
não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas;
cheiro e sabor próprio. Embalagem plástica, com a especificação do produto,
validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal
(SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo
do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO; abatida sob inspeção
veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de
substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas
técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.

Kg

6000

20,27

121.620,00

22

Carne bovina resfriada ou congelada tipo lagarto; isenta de ossos; aspecto próprio,
não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas;
cheiro e sabor próprio. Embalagem plástica, com peso mínimo de 2Kg, contendo
a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do
Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE),
expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento
Rural - SEAGRO; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições
higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades,
parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária
de alimentos.

Kg

6000

20,17

121.020,00
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Kg

6000

22,40

134.400,00

24

Cebola branca in natura; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração
uniforme; casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie; colhidas ao
atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande,
observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos. observar as restrições e observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo
de Referência.

Kg

2100

4,80

10.080,00

25

Cenoura in natura; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; colhidas ao atingir o grau normal
de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas
técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.- observar as restrições e
observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de Referência.

Kg

1900

5,34

10.146,00

26

Cereal a base de arroz pré-cozido; com aparência de pó fino, homogêneo, na cor
branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; contendo
proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar;
fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de
sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios.
Embalagem contendo 400g; com a identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e
número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme
legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária
de alimentos.

Unid

1200

5,17

6.204,00

27

Cereal a base de aveia em flocos finos; contendo proteínas, vitaminas, sais
minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de
matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas,
larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido,
fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 250g; com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

Unid

2300

5,17

11.891,00

28

Cereal a base de flocos de cereais pré-cozidos (trigo, milho e arroz ou trigo, aveia
e cevada) p/ alimentação infantil; extraído dos 3 cereais em flocos ou flocos de
cereais, livres do seu tegumento, cozidos, podendo ser adicionados de extrato de
malte, mel, xaropes, sal e de outras substâncias comestíveis; secos, laminados e
tostados; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; fabricada a partir
de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades,
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido,
fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 400g; com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

Unid

1000

5,12

5.120,00
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23

Carne bovina resfriada ou congelada tipo patinho; isenta de ossos; aspecto próprio,
não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas;
cheiro e sabor próprio. Embalagem plástica, com peso mínimo de 4Kg, contendoa
especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do
Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE),
expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento
Rural - SEAGRO; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições
higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades,
parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária
de alimentos.
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29

Cereal a base de milho pré-cozido; com aparência de pó fino, homogêneo, na cor
branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; contendo
proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar;
fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de
sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios.
Embalagem contendo 400g; com a identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e
número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme
legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária
de alimentos.

Unid

1000

4,90

4.900,00

30

Chá de camomila, 100% natural, não colorido artificialmente. Embalagem: caixa
com 15g, contendo 15 saquinhos individuais; com a identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano,
peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado
conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos.

Cx

300

3,95

1.185,00

31

Chá de erva cidreira, 100% natural, não colorido artificialmente. Embalagem:
caixa com 15g, contendo 15 saquinhos individuais; com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01
(um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente
rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos.

Cx

300

4,27

1.281,00

32

Chá de erva doce, 100% natural, não colorido artificialmente. Embalagem: caixa
com 15g, contendo 15 saquinhos individuais; com a identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano,
peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada
conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos.

Cx

300

4,27

1.281,00

33

Cheiro-verde in natura; de ótima qualidade; são; com coloração uniforme; cor,
odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com
rachaduras; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao
consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as
normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos. - observar as
restrições e observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de
Referência.

Mç

2300

2,14

4.922,00

34

Chuchu in natura; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados,
manchas escuras ou amolecida; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e
apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas
pertinentes á legislação sanitária de alimentos. - observar as restrições e
observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de Referência.

Kg

1100

4,27

4.697,00

35

Colorífico em pó a base de urucum; aparência de pó fino, homogêneo, na cor
laranja intenso, com amido máximo 78% p/p, de fácil escoamento, não devendo
estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios; fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas,
detritos animais ou vegetais; isento de cheiro acre ou rançoso. Embalagem plástica
com peso líquido de 100g, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação
sanitária de alimentos.

Unid

1900

1,59

3.021,00

36

Couve-folha in natura; de ótima qualidade; sã; com coloração uniforme; cor, odor
e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras;
colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em
perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas
pertinentes á legislação sanitária de alimentos. - observar as restrições e
observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de Referência.

Mç

1000

2,14

2.140,00
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Unid

1000

6,19

6.190,00

38

Ervilha em conserva, fabricada a partir de vegetais sãos, limpos, isentos de
matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em
perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado
artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de
substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g, com a identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de
01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente
rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à
legislação sanitária de alimentos.

Unid

1300

3,21

4.173,00

39

Extrato de Tomate simples concentrado, com no mínimo 1% de carboidrato e com
no máximo 5% de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos,
sãos, sem pele e sementes; livre de fermentação; com aparência de massa mole e
cor vermelho vivo; cor e odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos
conservadores dióxido de enxofre e ácido sórbico. Embalagem: vidro, contendo
190g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro
no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente;
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

Unid

4200

3,21

13.482,00

40

Farinha de mandioca cor branca, grupo seca, subgrupo fina, tipo I, da safra
corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores
estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de
sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um)
Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

Kg

2400

8,01

19.224,00

41

Farinha de milho flocada, em bom estado de conservação; isenta de fermentação,
mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto;
ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com
a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

Unid

1800

3,04

5.472,00

42

Farinha Láctea, sabor natural; ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas, minerais, sal e
aromatizantes; contem glúten; valor nutricional mínimo em 30g: carboidratos –
7%, proteína – 20% e lipídio – 3%; isenta de matéria terrosa, sujidades, parasitas
e larvas, não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem:
lata, contendo 400 g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de
registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente,
observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

Unid

2800

6,19

17.332,00

43

Farinha natural de mandioca cor amarela, grupo d’água, subgrupo grossa, tipo I,
da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo,
odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto;
ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico
atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número
de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação
vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.

Kg

1400

8,53

11.942,00
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37

Creme de leite, UHT homogeneizado, gordura láctea – mínimo 35%. Embalagem:
caixa contendo 200g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número
de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação
vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de
alimentos.
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Pct

1160

5,59

6.484,40

45

Feijão Carioquinha Tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos
inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de
tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação,
mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades,
insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01Kg, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

Kg

3800

9,07

34.466,00

46

Feijão Preto Tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos
inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de
tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação,
mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades,
insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01Kg, com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

Kg

2600

8,85

23.010,00

47

Formula Infantil a base de Proteína de Soja, obtido por desidratação da proteína
isolada (grão) de soja, isento de lactose e glúten e rico em vitaminas A, B12, D,
fósforo e zinco. Ingredientes obrigatórios: extrato de soja (integral e ou
desengordurado) e ou proteína concentrada de soja e ou proteína isolada de soja e
ou proteína texturizada de soja e ou outras fontes protéicas de soja, excluindo o
farelo tostado de soja. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil
escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios;
ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou
vegetais. Embalagem contendo 300g, com a identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 1 (um) ano, peso
líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme
legislação vigente. O leite em pó isento de lactose deverá estar de acordo com as
especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite
a base de soja, fixado pela Resolução - RDC nº 91, de 18 de outubro de 2000 e
demais normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos. O produto,
ao ser reconstituído, conforme indicação na rotulagem deverá satisfazer aos
padrões de leite integral.

Unid

600

32,00

19.200,00

48

Fórmula infantil indicada para alimentação de lactentes nos 06 (seis) primeiros
meses de vida, sem sacarose, quando for necessário recorrer à alimentação com
mamadeira. Com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteínas solúveis
pela adição de soro de leite, acrescida de óleos vegetais; aparência de pó fino,
homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou
empedrado; odor e sabor próprios; ausência de conservantes, de sujidades,
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: lata, contendo 400g,
com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente. Deverá observar
o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Lei
Federal nº 11.265/06 e demais normas técnicas pertinentes á legislação sanitária
de alimentos.

Unid

460

45,88

21.104,80

49

Frango Abatido. com peso mínimo de 2Kg; sem pés, cabeça e pescoço; carne
firme; embalagem primária em saco plástico individual, com a especificação do
produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de
Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela

Kg

4800

16,01

76.848,00
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44

Fécula de mandioca, em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo,
odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto;
ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com
a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.
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50

Frango inteiro congelado com osso; com peso mínimo de 2Kg; sem pés, cabeça e
pescoço; carne firme; embalagem primária em saco plástico individual, com a
especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do
Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE),
expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento
Rural - SEAGRO, e reembalada em caixa de papelão contendo 18 Kg; abatida sob
inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição
de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as
normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.

Kg

4800

14,94

71.712,00

51

Laranja pêra in natura; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; não serão aceitas aquelas com
elevada acidez; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao
consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as
normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos. - observar as
restrições e observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de
Referência.

Kg

1900

5,34

10.146,00

52

Leite em pó desnatado obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto
para alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequado. Teor
nutricional mínimo para porção de 20g de 6,7% de proteína e máximo de 87 mg
de sódio, sem gordura trans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D. Aparência
de pó fino, homogêneo , na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar
melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite
fluído; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais
ou vegetais. Embalagem:lata, contendo 300g, com a identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano,
peso liquido e numero de registro no órgão competente, devidamente rotulado
conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela
Portaria n° 369, de 04/09/97, MÀ e demais normas técnicas pertinentes á
legislação sanitária de alimentos.

Unid

3000

13,87

41.610,00

53

Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para
a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequado. Teor
nutricional mínimo para porção de 26g: proteína - 13%, gorduras totais – 13%,
sem gorduras trans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D. Aparência de pó
fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado
ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído;
ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou
vegetais. Embalagem: lata, contendo400g, com a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 1 (um) ano, peso
líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme
legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela
Portaria n° 369, de 04/09/97, MÀ e demais normas técnicas pertinentes á
legislação sanitária de alimentos.

Unid

7000

7,46

52.220,00

54

Leite em pó enriquecido com ferro (0-6 meses). Embalagem 400g.

Unid

400

48,02

19.208,00

55

Leite em pó sem lactose original. Embalagem 400g

Unid

660

43,74

28.868,40

56

Limão Taiti in natura; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; não serão aceitas secos, com pouco
sumo; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo
em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas
técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos. - observar as restrições e
observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de Referência.

Kg

700

4,97

3.479,00
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Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural SEAGRO.

57

Maçã in natura; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; com pedúnculo (talo); casca íntegra,
sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos
ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho
médio, normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.
- observar as restrições e observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo
de Referência.

Kg

1300

6,40

8.320,00

58

Macarrão Tipo Espaguete, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial
ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto
com ovos, vitaminas e minerais; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou
vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g;
com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.

Unid

3400

3,51

11.934,00

59

Macarrão Tipo Parafuso, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou
da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com
ovos, vitaminas e minerais; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou
vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g;
com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.

Unid

3400

4,06

13.804,00

60

Macaxeira in natura; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados;
polpa intacta, limpa e sem manchas; colhidas ao atingir o grau normal de evolução
e apresentadas ao consumo no tamanho grande; observada as normas técnicas
pertinentes á legislação sanitária de alimentos. - observar as restrições e
observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de Referência.

Kg

1300

5,29

6.877,00

61

Mamão Papaia in natura; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com
coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem
machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao
atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho médio,
observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos. observar as restrições e observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo
de Referência.

Kg

1300

5,12

6.656,00

62

Margarina com sal. Teor nutricional máximo para porção de 10g: sódio – 100mg,
sem gorduras trans. Embalagem: pote em plástico, contendo 250g; com a
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.

Unid

5600

3,21

17.976,00

63

Massa Para Sopa: obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da
sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com
ovos, vitaminas e minerais; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou
vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g;
com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.

Unid

4000

4,80

19.200,00

64

Maxixe in natura; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados,
manchas ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de
evolução e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do
tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de

Kg

300

4,48

1.344,00
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alimentos.
- observar as restrições e observações estabelecidas nos itens 3.1 a
3.4 deste Termo de Referência.

Kg

1000

2,14

2.140,00

66

Milho em conserva, fabricada a partir de vegetais sãos, limpos, isentos de matérias
terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito
estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado
artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de
substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g, com a identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de
01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente
rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes á
legislação sanitária de alimentos.

Unid

1600

3,63

5.808,00

67

Mingau sabor Aveia com Coco, alimento formulado rico em vitaminas, sais
minerais, ácido fólico e ferro; ingredientes mínimos: açúcar, leite em pó, amido de
milho, gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja, aveia em flocos, coco ralado
desidratado e sal; aparência de pó fino com grânulos de aveia, na cor própria, de
fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios,
com ausência de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais;
embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 1 kg, empacotado à vácuo e
com rendimento mínimo de 22 porções de 200ml por kg, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido
e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme
legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária
de alimentos.

Unid

2800

21,33

59.724,00

68

Mistura para mingau de amido de milho, sabor tradicional, alimento formulado
rico em vitaminas, sais minerais, ácido fólico e ferro; ingredientes mínimos:
açúcar, leite em pó, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja,
sal; aparência de pó fino com grânulos de aveia, na cor própria, de fácil
escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios, com
ausência de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem:
caixa, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número
de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação
vigente, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de
alimentos.

Unid

2800

11,96

33.488,00

69

Óleo de Soja Vegetal, refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade; aspecto
límpido e isento de impurezas, sem cheiro, leve e saudável, de acordo com os
padrões legais, devendo conter no mínimo 2,8mg de vitamina E e máximo de 3g
de gordura saturada na porção de 13 ml. Embalagem: garrafa tipo Pet plástica,
contendo 900ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de
registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente,
observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.

Unid

3800

4,80

18.240,00

70

Ovo branco de galinha; fresco; tipo 3 (grande); classe A; com peso unitário
mínimo de 50g; limpo; casca lisa, íntegra, pouco porosa, resistente, com
calcificação uniforme e formato característico; câmara de ar de aparência regular,
correspondente ao tipo solicitado; gema translúcida, firme, consistente, livre de
defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido; clara
transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e intactas,
proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do
Regulamento Interno de Inspeção de Produtos de Origem Animal - RISPOA/M Resolução n° 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA. Embalagem: cartela com 30 ovos.
observar restrições estabelecidas no item 3.5 deste Termo de Referência.

Crt

1800

16,97

30.546,00

Página 11 de 18

65

Melancia in natura, de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca de cor verde intenso; polpa
intacta, limpa, sem manchas esbranquiçadas e de cor vermelho vivo; colhidas ao
atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado
de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes á
legislação sanitária de alimentos.- observar as restrições e observações
estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de Referência.
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Pepino in natura; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados,
manchas ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhido ao atingir o grau normal de
evolução e apresentado ao consumo no tamanho grande, observadas as normas
técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos. - observar as restrições e
observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de Referência.

Kg

1900

3,73

7.087,00

72

Pimenta de cheiro in natura; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com
coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; sem machucados,
manchas ou amolecida; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e
apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho,
observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos. observar as restrições e observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo
de Referência.

Kg

560

3,83

2.144,80

73

Pimentão verde in natura; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com
coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem
machucados, manchas ou amolecida; colhido ao atingir o grau normal de evolução
e apresentado ao consumo no tamanho grande, observado as normas técnicas
pertinentes á legislação sanitária de alimentos. - observar as restrições e
observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de Referência.

Kg

700

6,93

4.851,00

74

Pó para gelatina, sabores variados. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um)
Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.

Unid

900

5,76

5.184,00

75

Polpa de fruta Acerola é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis
de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado
por "polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas
devem obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g

Kg

1300

9,07

11.791,00

76

Polpa de fruta Abacaxi é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis
de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado
por "polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas
devem obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g

Kg

1300

10,14

13.182,00

77

Polpa de fruta Bacuri é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis
de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado
por "polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas
devem obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g

Kg

1300

11,73

15.249,00

78

Polpa de fruta Cajá é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis de
frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado por
"polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas devem
obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g

Kg

1300

10,14

13.182,00

79

Polpa de fruta Caju é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis
de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado
por "polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas
devem obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g

Kg

1300

9,07

11.791,00

80

Polpa de fruta Goiaba é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis
de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado
por "polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas
devem obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g

Kg

1300

9,07

11.791,00

81

Proteína texturizada de soja branca, em bom estado de conservação; isenta de
fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência
de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01
(um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no
órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas
as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.

Kg

1400

12,80

17.920,00
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Proteína texturizada de soja vermelho, em bom estado de conservação; isenta de
fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência
de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01
(um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no
órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas
as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.

Kg

1400

12,80

17.920,00

83

Quiabo in natura; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; sem machucados, manchas ou
amolecido; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao
consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho observadas as
normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos. - observar as
restrições e observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de
Referência.

Kg

240

5,02

1.204,80

84

Repolho in natura; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração
uniforme; folha protetora externa verde e íntegra; cor, odor e sabor típicos da
espécie; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo
em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas
técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos. - observar as restrições e
observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo de Referência.

Kg

660

4,90

3.234,00

85

Sal refinado iodado; extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo
de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiumectante
e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo
estar úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor: característico (salino);
Iodo: teor igual ou superior a 40 miligramas até o limite máximo de 100
miligramas de iodo por quilograma do produto; ausência de sujidades, parasitas,
larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo
01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no
órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas
as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.

Pct

3200

1,39

4.448,00

86

Sardinha em óleo comestível em conserva. Embalagem: lata, contendo 125g, com
a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as
normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

Cx

1700

224,04

380.868,00

87

Sardinha em óleo comestive no extrato de tomate. Embalagem: lata, contendo
125g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no
órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas
as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

Cx

560

224,04

125.462,40

88

Suco de fruta concentrado nos sabores goiaba, caju, uva e acerola; não fermentado
e não alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado
a partir de frutos maduros, sãos, limpos e manipulados com as adequadas técnicas
de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos
animais ou vegetais; elaborado através de processamento tecnológico adequado;
envasado assepticamente em embalagem hermética que não permita a passagem
de ar e luz e que assegure a sua apresentação e conservação até o momento de
consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes
artificiais; reconstituído pela diluição de suco concentrado até a concentração
original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimo estabelecido no
respectivo. Embalagem: frasco de vidro, contendo 500ml, com a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01
(um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente
rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes á
legislação sanitária de alimentos.

Unid

3400

5,44

18.496,00
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89

Tempero Seco em pó composto de pimenta do reino e cominho em pó; aparência
de pó fino, homogêneo, na cor própria, não devendo estar melado ou empedrado;
cheiro pungente; sabor picante; fabricado a partir de frutos maduros ou próximos
da maturação, sãos, limpos, dessecados e moídos com as adequadas técnicas de
higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais
ou vegetais. Embalagem plástica com peso líquido de 100g, com a identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de
06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente,
devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas
pertinentes á legislação sanitária de alimentos.

Pct

1800

2,14

3.852,00

90

Tomate in natura, de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração
uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa intacta e limpa; colhido ao
atingir o grau normal de evolução e apresentado ao consumo no tamanho grande,
observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos. observar as restrições e observações estabelecidas nos itens 3.1 a 3.4 deste Termo
de Referência.

Kg

2100

6,40

13.440,00

91

Vinagre branco fermentado de vinho com acidez mínima de 4,0%; produto
translúcido; cor, sabor e odor característicos. Embalagem: frasco plástico de 500
ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão
competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as
normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.

Unid

3800

2,66

10.108,00

92

Flocão de Milho - Flocos grandes, amarelos, sem sal, embalado em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender: validade mínima de
6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da
cnnpa. Pct de 500g.

Pct

3400

2,03

6.902,00

93

Flocão de Arroz - Flocos grandes, brancos, sem sal, embalado em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto e atender: validade mínima de
6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da
cnnpa. Pct de 500g.

Pct

3400

2,24

7.616,00

2.767.401,40

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os
produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de
sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.
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Parágrafo terceiro: As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
Parágrafo quarto: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes, independent e do número
de órgãos não participantes que aderirem.
Parágrafo quinto: Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não
podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a
Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de
empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento
definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual
ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da
situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo
próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou
judicialmente, se necessário.

EM=I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365

365

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
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Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver
prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° PE 10/2022, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada
oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura
causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o
direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos
incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora
pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato
que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.
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A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

MATA ROMA - MA :: DIÁRIO OFICIAL - TERCEIROS - NÚMERO 617 :: QUARTA, 10 DE AGOSTO DE 2022 :: PÁGINA 17 DE 18

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na
ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;
Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da
proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo
de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório
e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o
custo do material.

Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela
decorrentes.

Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência da Ata;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará
aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo
órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados,
em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de
fornecimento registrados na Ata.
Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se
o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
http://mataroma.ma.gov.br/transparencia/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e72fb2b15fcd7a7bf3ecce06697fbd38b29da090
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

Página 17 de 18

- quando não restarem fornecedores registrados;
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do Encarte, que
se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.
Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da
assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos
anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão
do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº PE 10/2022-SRP e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e
10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas no foro da cidade de Chapadinha, com exclusão de qualquer outro.

MATA ROMA-MA, 10 de Agosto de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
MUNICÍPIO DE MATA ROMA
C.N.P.J. nº 06.119.945/0001-03
CONTRATANTE

FRANCISCO LAGO GARRETO
F L GARRETO COMÉRCIO EIRELI
C.N.P.J. nº 06.055.252/0001-02
CONTRATADO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
http://mataroma.ma.gov.br/transparencia/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e72fb2b15fcd7a7bf3ecce06697fbd38b29da090
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 18 de 18

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
que também o subscrevem.

