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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, ESPORIEq CULTTJRA, TURISMO E
JUVENTUDE

PREGÃO ELETRÔNICO NO OO1/2020
REGISTRO DE PREçOS

PROCESSO LtC|TATÓRtO No OO1/20í 20

ATA DE REGISTRO DE PREçOS NO OO7/2020

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2020, de um lado de um lado a SECRETARIA
DE EDUCAçÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISÍIíO E JUVENTUDE OE CHÃ GRANDE, PESSOA
jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de
Pernambuco, localizado à Avenida Vinte de Dezembro, no 100, Dom Helder Câmara, Chã Grande - PE.
inscrita no C.N.P.J./MF sob o no 30.005.980/0001-86, neste ato represêntado pelo seu Gestor e
SecÍetáÍio de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silva, Brasileira,
Casado, Servidor público, nomeado por meio da Portaria N" 007/2017 datada em 0210112017, poíladoÍ
da Carteire de ldentidade n' 5.322.402 SSP/PE, CPF n' 027.009.264-12, no uso de suas atribuiçóes
legais, neste ato denominado simplesmente Ó3CÃO CenENCIADOR DO REGTSTRO DE PREÇOS,
realizado por mêio do PREGAO ELETRÔNICO N' 00'l/2020, e de outro lado, a Empresa
adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 2510312020, doravante denominada FORNECEDOR,
tem entre si, justo e avençado a pÍesente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de
Íornecimento, nos termos do Decreto no 7.892, de 23 de.ianeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da
Lei n" 8.666/93, observada as condiÇÕes estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas
que se seguem:

1- DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, flca registrado nesta Secretaria de
Educaçâo, Esportes, Cultura, TuÍismo ê Juventude de Chá Grande - PE, observada a ordem de
classiflcaÉo, os prêÇos do fornecedor registredo a seguir relacionado, objetivando o compromisso de
fornecimento, nas condiçôes estabelecidas no ato convocatório.

1.1 - Fornecedor - ltem

LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA, CNPJ N' 26.229.798/0001-31, com sede à
Avenida Santa Cruz, no 04 - Santa Cruz - Carpina - PE, CEP: 55.811-010, Fone: (81) 3621.3838,
representada por seu Representante Legal, Sr. Luiz Henrique da Silva Miguel, brasileiro, Casado,
empresário, residente e domiciliado em Carpina - PE, RG No 5.883.094 SDS/PE, CPF/MF No
031 .300.664{6.

(ITEM EXCLUSIVO PARA MICROEMPRÊSAS - ME. EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENOEDOR
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ACHOCOLATADO EM PÔ - Alimento achocolatado em pó, instantâneo.
O produto deve seí fodiÍicado com vitaminas e minerais, sem ranço.
Embalagemr Plásticâ, hermeticamente fechada ou lata, Resistente, sem
perfuraçoes ou amassamentos. Contendo 1 Kg do produto. Rotulagem:
Deverá conter externemente os dados de identificaÉo e procedência,
infoÍmaÉo nutricjonal, número do lote, data de validade, quantidade do
produto e número do registro. O produto deverá epresentar validade
mínima de 180(cênto e oitenta) dias a partií da data de entrega na
unidadê rêquisitante. Veiculos de Entrega: Deverâo se. íechados, em
perfeitas condiçôes físicas e higiênico-sanitárias e em conformidade com
o Código Brasileiro de Trânsrto. Deveráo ainda, possui. licença especíÍicâ
para transporte de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária
municipal ou estadual A câbine do condutor deverá ser isolada da área
em que contém os alimentos para â entrcga. Nào será permitido o
transporte de qualquer outro produto junto ao gênero alimentício, e ainda,
de alimentos que possibilitem alteração nas caraclerísticas do produto
fornecido.

600 Kg 980 5.880.00

02 AçUCAR CRISÍAL GRANULADO - Obtido da cana de âÇúcar, tipo 7.000 _ ._/ Ka V 1,91 13.370,00

AV. Sôo José, no l0l, Centío, Chõ cÍqnde-PE, CEP 55.63ô-«D I lelefone:81 3537-l140 I CNPJ: I l.(X9.8O6/0001-90
E-moil ouvidoÍio@chogronde.pe.gov.br I Site www.chogronde.pe.gov,bÍ

w



Chã Grande
,lt,. rfur-. lfttl* w

.000572

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, ESPORIES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

c.istal. Com aspecio, coí, cheÍos píóprios e sabor doce. lsento de
sujidades. Embalagem: Embalagem primária: Íipo plástiÇâ transparentê e
resistente. Oevendo apresentar peso liquido de 1kg. Embalagem
secundáriai Tipo plástica refoÍçada, adequada ao empilhamento
recomendado, lacrada e identiÍicada com o nome da empresa, resistente
a danos du.ante o t.ansporte e armazenamento, garantindo a integridade
do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no
máximo 30 kg de peso líquado. Rotulagemr Com identificação do produto,
marca do fabricante, registro do Ministério da Agricultura, validade mínima
de '180 dias (6 meses) a partir da data de entrega do produto. Conforme
Resoluçáo RDC No 271 (22lO9l2OOS). Veiculos de Entrega: Deverão seí
fechados, em perfeitas condições físicas e higiênico-sanitárias e em
conÍoímidade com o Código Brasileiro de Trânsito. Deveíão ainda.
possuiÍ licança específica para transpode dg alimentos, emitido pelo
órgão de vigilância sanitária municipal ou e§adual. A cabine do condutor
deverá ser isoleda da árêa em que conlém os alimentos para a entrega.
Não será permitido o transporte de quahuer outro produto junto ao
gênero alimentlcio, e ainda, de alimentos que possibilitem alteração nas
caraclerísticas do produto íomecido.

03

AMIDO DE MILHO - Produto amiláceo, eltraído do milho. Fabricado a
paÍtk de matéíias pÍimas sãs e limpas, isentas de matérias teÍosas e
parasitos. Não podendo o produto estar úmido, fermentado ou rançoso.
Sob a ÍoÍma em pó, deverão píoduzir ligeira crepitaÉo. Embalagem
primária: Acondicionado em sacos de papel apÍopriados, fechados.
Embalagem secundária: caixas em material apropriado, contendo 5009 e
suas condiçôes deverão estar de acordo a preservar as carac,teristicas do
produto. Rotulagem: ldentificaÉo, Procedência, lnfomaçles Nutricionais,
Número de Lote, Quantidade do Produto, Oata de Validade com prazo dê
no minimo 180 dias (6 meses) a partir da data do recebimento. Veículos
de Entrega: Deverão ser fechados, em peíeitas condiçóes Íísicas e
higiênico-sanitáíias e em conÍormidade com o Codigo Brasileiío de
Trânsito. Deverão ainda, possuir licença especííica para transporte de
alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária municipal ou
estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área em que
contém os alimentos para a entrega- Não será pêrmilido o transporte de
qualquer oulro produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de alimentos
que possibilitem âheraÉo nas caraclerísticas do pÍoduto fornecido.

1.000 Unidade
de 500G

4.32

04

AMIDO DE mILHO COM SABOR - Produto amiláceo. com sabor aítificial
de mo.ango ou chocolate, eíraído do milho. FabÍicado ã partir de
matérias primas sâs e limpas, isentas de matérias tenosas e parasitos.
Não podendo o produto estar úmido, fementado ou rançoso Embalagem
primária: Acondicionado em sacos de papel apropriados, fechados.
Embalagem secundária: câixas em material apropíiado, contendo 5009 e
suas condiçôes deverão estar de acordo a preservar as caracteristicas do
produto. Rotulagem: Contendo identificaÉo, pÍocedência, informaÇóes
nutricionais, número dê lote, quantidade do p.oduto, data de validade com
prazo minimo de 180 dias (6 meses) a paÍtir da data do recebimento.
Veículos de Entíegar Deverão ser fechados, em peíeitas condiçôes
fisicas e higiênico-sanitárias e em confoÍmidade com o Código Brasilêaro
de Trânsito. Oeverão ainda, possuir licença espêcificâ para transporte de
alimentos, êmitido pelo óígão de vigilância sanitária municipal ou
estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área em que
contém os alimentos para a entrega. Nâo será permitido o transporte de
qualquer outro produto junto ao gênero alimentlcio, e ainda, de alimentos
que possibilitem alteraÉo nas caracteristicâs do produto fornecido.

1 600 Unidade
de 500G I400.00

05

ARROZ PARBOLIZÁDO (TIPO r) - Pré-cozido, constituÍdo de grãos
inteiros, com teor de umidade máxama de 'l5olo, náo precisa lavar, isênto
de sujidadês e materiais estranhos. Embalagem primária: Tipo plástica
trânspârente e resistente. Devendo apresentar peso líquido de 1 kg.
Embalagem secundária: Tipo plástica rêÍorçada, adequada ao
empilhamento recomendado, lacrada e identificada com o nome da
empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento,
garantindo a integradade do produto durante todo o sêu pêÍíodo de
validade e contendo, no máximo 30 kg de peso líquido. Rotulagem: Com
identificaÉo do produto, marca do Íabricante, registÍo do Ministério da
Agricultura, validade mínama de 180 dias (6 meses) a parlir da data de
entrega do produto. Conforme Resolução RDC No 271 (22lOgl2OO5l
Veículos de Entrega: Deverão seí fechados, em perfeitas condiÉes
físicas e higiênico-sanitárias e em confoÍmidade com o Código Brasihiro

5.000 Kg 2.49 12.450,00

4.320,00

AV. Sôo Joié. no l0l, CenlÍo. Chõ GÍonde-PE. CEP 55.ó3ó-(nO I Telerone:81 3537-l l/to I CNPJ: I l.O{9.80ól(ml -90
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de Tránsito. DeveÍão ainda, possuir licença específica para transpoíe de
alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária municipal ou
estadual. A câbine do condutor deveÍá ser isolada da área em que
contém os alimentos para a entrega. Não será permitido o transporte de
qualquer outro produto junto ao gênero alimentício, e ainda, de alimentos
que possibilitem alteraQão nas caracleristicas do produto fornecido.

06

AVEIA EÍti FLOCOS FINOS - Produto resultante da moagem de grãos de
aveia, após limpeza e classificâçáo. lntegral, isenta de sujrdades,
parasitas e e larvas. Admitindo umidade máxima de 15% por peso.
Embalagem primária: Acondicionado em sacos plásticos apropriados,
Íechados. Embalagem secundária: caixas em material apropriado,
contendo 2009 e suas condiÉes deverâo estaí de acordo a preservar as
caraclerísticas do produto. Rotulagem: ldentiÍicâção, Procedência,
lnÍormações Nutricionais, Número de Lote, Quantidade do Produto, Data
de Validade com pÍazo de no mínimo 180 dias (6 meses) a partir da data
do recebimento. Veiculos de Entrega: Deveráo ser fechados, em perfeitas
condiçôes físic€s e higiênico-sanitárias e em conÍormidade com o Código
Bíasileiío de Trânsito. Deveráo einda, possuir licença especílica para
transporte de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitá.ia
municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área
em que contém os alimentos para a entrega. Não será permitido o
transporte de qualquer outro produto junto ao gêneÍo alimentlcio, e ainda,
de alimentos que possibilitem alteraÉo nas caradeÍísticas do produto
Íornecido.

480 Unidade
de 200G

2,80 1.344,00

19.920,0007

BISCOITO DOCE TIPO 
'úARIA 

- Tipo "Maria", dê Farinha de Trigo com
Açúcar, Leite, Gordura Vegetal Hadrogenada, Aromatizado e Enriquecido
com Vitaminas. Consistência crocânte, sem corantes aÍtificiais.
Embalagem primária: Em pacotes impermeáveis lacíados que ga.antam
integridade e impíesso. Com peso liquido de 4009. Embalagem
secúndária: Em cairas de papelão contendo, no máximo 20 pacotes com
4009. peso líquido total de I kg. Rotulagem: ldentiltcação, Procedência,
lnÍormaçóes Nutricionais, Número de Lote, Quantidade do PÍoduto, Data
de Validade com prazo de no minimo 180 dias (6 meses) a paÍtir da data
do recebimento- Veiculos de Entrega: Deverâo ser íEchados, em peífeitas
condiçôes Ílsicas e higiênico-sanitárias e em confoímidade com o Código
Brasileiro de Trânsito. Dêverão ainda, possuir licença específica paÍa
transporte de alimentos, emitido pelo órgào de vigilância sanitária
municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área
em que contém os alimentos para a entrega. Não seÍá permitido o
transporte dê qualquer outro produto junto ao gênero alimentÍcio, e ainda,
de alimentos que possibilitem alteraçâo nas características do prodúto
fornecido.

8.000
Pacote de

400G
2.49

8.000
Pacote de

400G
2,40 19.200.0008

BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER - Tipo "cream
Cracke/', de Farinha de Trigo com Sal, Gordura Vegetal Hadrogenada,
Aíomatizado e Enriquecido com Vitaminas. Consistência crocante, sem
corantes artificiais. Embalagem primária: Em pacotes impermeávêis
lacrados que garantam integridade e impresso. Com peso liquido de
4009. Embalagem secundária: Em caixas de papelão contendo, no
máximo 20 pacotes com 4009, peso líquido total de 8 kg. Rotulagem:
ldentificâção, Procedência, lnÍormaçóes Nutricionais, Número de Lote,
Quantidade do Produto, Data de Validade com prazo de no mínimo 180
dias (6 meses) a partir da data do recebimento. De acordo com a
rêsolução RDC no263, de 22 de setembío de 2005 - ANVISÁr'MS.
VeÍculos de Entrega: Deverão ser fechados, em perfeitas condiçôes
fisicas e higiênico-sãnitárias e êm conformadade com o Código Brasileiro
de Trânsito Deverão ainda, possuir licenÉ específica para transporte de
alimentos, emitido pelo órgâo dê vigilânda sanitária munacipal ou
estâdual. A cabine do condutoí deverá ser isolada da área em que
contém os alimentos para â entíega- Náo será permitido o transporte de
qualquer outío produto junto ao gênero alamentício, e ainda. de alimentos
quê possibilitem alteraÉo nas caracteristicas do produto fornecido.

09

CALDO CONCENTRADO DE CARNE - Matéria prima de boa qualidade,
composto de sal, amido, glutamato monossódico, açúcar, alho, cebola,
gordura vegetal, extrato de came bovina. Embalagem primáriâ: Em
tabletes de '10,59, com embalagem metalizada, resistente e atóxica.
Embalagem secundária: Em caixâs de papelão contendo, no máximo 24
pacotes com 2409 Rotulagem: ldentificaÉo, Procedência, lnformações
Nutricionais, Número de Lote, Ouantidade do PÍoduto, Oata de Validade

2 400

com artir darezo dê no minimo 180 diâs 6 meses a

Tabletes
de 10.5G 0,38 912,00

4 /(h

AV. Sôo José. no l0l, Centro, Chô Grqnde.PE. CE? 55.ó3ó-q)0 lleleÍone:81 3537-1140 | CNPJ: I I.049.80ó/mOl '90
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íecebimento- De acordo com a resoluÉo ROC n263, de 22 de setembro
de 2005 - ANVISA / MS. Veiculos de Entregai Deverâo ser fechados, em
perfeitas condiçóes fisicas e higiênico-sanitá.ias e em conÍormidade com
o Código Brasileiro de Trânsito. Deverão ainda, possuir licença específica
para transporte de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária
municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área
em que contém os alimentos para a êntrega. Nâo será permitido o
transporte de qualquer outro produto junto ao gênero alimentÍcio, e ainda.
de alimentos que possibilitem alteração nas caraclerísticas do produto
Íomecido.

10

CALDO CONCENTRADO DE GALINHA - MatéÍia píima de boa
qualidade, composto de sal, amido, glutamato monossódico, açúcãr, alho,
c€bola, gordura vegetal, extrato de carne de frango. Embalagem primária:
Em tabletes de 10,59, com embalagem metalizada, resistente e atóxicá.
Embalagem secundária: Em câixas de papelão contendo, no máximo 24
paÇotes com 2409- Rotulagem: ldêntificâÉo, Procedência, lnformaçôes
Nutricionais. Número de Lote, Quantidade do Produto, Data de Validade
c{m prazo de no mínimo 180 dias (6 meses) a partir da data do
recebimento. De a@.do com a rcsoluÉo RDC no263, de 22 de setembro
de 2005 - ANVISA / MS. Veiculos de Entrega: Deverão ser fechados, em
peíeitas condiÇóes Ílsicas e higiênico-sanitárias e em conformidade com
o Código Brasileiro de Trânsito. Deverão âinda, possuir licença específica
para transpoÍte de alimentos, emitido pelo órgâo de vigilância sanitária
municipal ou estadual. A cabine do conduto. deveíá seí isolada da área
em que contém os alimentos para a entrega. Não será permitido o
transporte de qualquer outro produto junto ao gênero alimentício, e ainda,
de alimentos que possibilitem alteraçáo nas caÍacleríslicas do produto
fornecido.

2.400
Tabletês
de 10,5G

0,38 912,00

11

CAFÉ EÍú PÔ - CaÍé torrado e moido, devidamente selecionado. De
primeira qualidade. Embalagem: Plástica. hemeticamente fechada e
intada. Contendo 250 g do produto. Rotulagem: ldentificação do produto,
marca do fabricânte, data de fabricação e prazo de validade de no minimo
180 a partir da data do recebimento. Selo de puÍeza da Associação
Brasileira da lndústria do CaÍé - ABIC. Veiculos de Entrega: Deverão seí
Íechados, em perfeitas condições Íísicas e higiênico-sanitárias e em
conÍoÍmidade com o Código BrasileiÍo de Trânsito. Deverâo ainda,
possuir lic€nça específica para transporte de alimentos, emitido pelo
órgào de vigilância sanitária municipal ou estadual. A cãbine do condutor
deverá ser isolada da área em que contém os alimentos para a entrega.
Não será perm(ido o transporte de qualqueí outro produto junto ao
gênero alimentício, e ainda, de alamentos que possibilitem alteraÉo nas
caraclerísticas do produto Íornecido.

1.000
Pacote de

250G
3,50 3.500.00

't2

CANELA EÍta PO - Produto em pó fino, homogêneo, obtido da casca de
espécimes vegetais genuínas, paada amarelada ou marrom claro, com
aspedo e cheiro aromático, de sabor próprio. Oeverá obedecer a
legislaÉo de alimentos vigentes, observando as boas práticas.
Embalagem: Em íorma de tubetes contendo 40 g do produto. Rotulagem:
Com idenffcaçáo do produto, maíca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido de acordo com a resolução 1278 da CNNPA. O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Veículos de Entrega: Deveráo ser fechados, em peÍÍeitas condiÉes
físicas e higiênico-sanitáriâs e em conÍormidade com o Código Brasileto
de Trânsito. Deverão ainda, possuir licença especifica paÍa transporte de
alimentos, emitido pelo órgão de vigilància sanitáraa municipal ou
estadual. A câbine do condutoÍ deverá ser isolada da área em qúe
contém os alimentos para a entregâ. Não será permitido o transporte de
qualquer outro produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de alimêntos
que possibilitem alteraÇão nas características do produto fornecido.

320 Tubete de
40c 1.42 454,40

13

COLOR|FICO SEM SAL EÍrl PÔ - Produto obtido a partií da semente de
uíucum, sem adiÉo de sal, com cheiro e sabor própÍio, isento de
sujidades, com ingrêdientes em perfeito estado de conservaÉo.
Embalagem: Em material plástico, contendo 1k9 e suas condiçóes devem
estaí de acordo com o decreto 12.4a6 de 2OhOnA. Rotulagem: Com
identificação do produto, marca do fabricânte, prazo de validade no
minimo 5 meses a contar da data de entrega. Veículos de Entrega:
Dêverão ser fechados, em perfeitas condições Íisicas e higiênico-
sanitárias e em canfomidade com o Código Brasileiro de Trânsito.
Deveráo ainda, possuir licençâ especíÍica para transpode de alimentos,
emitido pelo órgão de vigilância sanitáíia municipal ou estadual. A cabine

600

-*v

K9

A
8,7 5 5.250,00

AV. Sõo José, no I0l, Cenlro, Chõ GÍonde-PE, CEP 55.ó3ó-0OO lTelefonê:81 3537-1140 I CNPJ:11.049.806/0001.90
E-moil ouvidorio@chogronde.pe.gov.br I Site www.chogronde.pe.goy.b(
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do condutor dêverá ser isolada da área em que contém os alimentos para
a entíega Não será permitido o kansporte de qualquer outro produto
junto ao gênero alimentício, e ainda, de alimentos que possibilitem
alteraÇão nas caracteristicas do produto fornecido.

14

COIIINHO EM PÔ - Condimento misto de primeara qualidade, moido, em
pó, destinado ao tempero de alimentos, com aspeclo, cor,chêiro e sâbor
próprios. Embalagem primáíiai Em material plástico, contendo 1009 e
suas condiçóes devem estar de acordo com o decreto í2.486 de
20/10r8. Embalagem secundária: Tipo plástica reíorçada, adequada ao
empilhamento recomendado, lacrada, resistente a danos durantê o
transpoíe e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante
todo o seu periodo de validade e contendo 10 unidades de 100 gramas de
peso liquido. Rotulagem: Com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade no mínimo 5 meses a contar da data de
entrega. Veiculos de Entrega: Deverão ser fechados, em peíeitas
condiçóes Íísicas e higiênico-sanitáíias e em conformidade com o Código
Brasileiro de Trânsito. Deverão ainda, possuir licenQâ especíÍicâ para
transporte de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanatária
municipal ou esladual- A cabine do condutoÍ deverá ser isolada da área
em que contém os alimentos para a entrega. Não será pêrmitido o
transporte de qualquer outro produto junto ao gênero alimenticio, e a,nda,
de alimentos que possibilitem alteraÉo nas caracleristic€s do píoduto
fornecido.

600 Kg 10,10 6.060.00

15

EXTRÂTO DE TOMATE - ConcentÍado, produto resultante da
concentraÉo de polpa de tomate por processo tecnológico; preparado
com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e sem
corantes artmciais, isento de sujidâdes e fermentaÉo. Embalagem
contendo 3409 e suas condiçóes deveráo estar de aco.do com a NTA - 32
(Decreto 12486 de 20h0l1978l. Rotulagem: Com idênlmcaçáo do
produto, marca do fabrjcante. com validade minima de 8 meses da data
da entrega. Veículos de Ent.ega: Deverão ser fechados, em peíeitas
condiçó6 físicas e higiênico-sanitáriâs e em conformidade com o Código
Brasileiro de Trânsito. Deverâo ainda, possuir licença especííica para
transporte de alimentos, emitido pelo órgâo de vigilância sanatária
municapal ou estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área
em que contém os alimentos para a entÍega. Nâo será permitido o
transporte de qualquer outro produto junto ao gêneÍo alimenticio, e aanda,
de alimentos que possibilitem alteração nas câraderísticas do produto
fornecido

800 Unidade
de 340G 1,70 1360,00

16

FARTNHA DE ARRoz ou DE MtLHo pRÉ-coaoo- pôdúo à base de
aÍoz pté-cÃzido, adicionado de vitaminas e sais minerais, em pó.
Embalagem: Acondicionado em latas ou depósito plástico (sachês)
apropriados, hermeticamente fechados, contendo 400 g do produto.
Rotulagem: ldentiÍicaÉo, Procedêncaa, lnformaçóes Nutricionais, Número
de Lote, Quantidade do PÍoduto, Data de Valjdade com pra2o de no
mÍnimo 180 dias (6 meses) a paÍtií da data do recebimento. Veaculos de
Entrega: Deverão ser fechados, em perêitas condiçóes Íisicas e
higiênico-sanitárias e em conformidade com o Código Brasileiro de
Trânsito. Deverào ainda, possuir licença especifica para transporte de
alimentos, êmitido pelo órgão de vigilância sanitária municipal ou
estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da árêa em que
contém os alimentos para a entrega. Não será permitido o transporte de
qualquer outro produto junto ao gêneío alimentício, e ainda, de alimentos
quê possibilitem alteraçáo nas caracteristicas do produto Íornecido.

360 Unidade
de 400G 6,60 2.376.00

'17

FARINHA OE ÍúANDIOCA - Seca, fina, beneficiada, branca, tipo 2, com
umidâde anferior a 13%, isenta de matéraa terrosa, Íungos ou parasitas e
fíagmentos estranhos. Embalagem primária: Tipo plástica transparente e
resistente. Devendo apresentar peso líquido de 1 kg. Embalagem
secundária: Tipo plástica reforçada, adequada ao empilhamento
recomendado, lacrâdâ e identiÍicada com o nome da empresa, resistente
a danos durcnte o kansporte e armazenamento, garantindo a integridade
do produto duíante todo o seu período de validade e contendo, no
máximo 10 kg de peso liquido. Rotulagem: Com identificaÉo do produto,
marca do tabricante, registro do Ministério da Agricultura, validade mínima
dê 150 dias (5 meses) a pa.tjr da data de entrega do produto. Veículos de
Entrega: Deverão sêr fechados, em peíeitas condiçóes fisicas e
higiênico-sanitárias e em conformadade com o Código Bíasileiro de
Tránsito. Deveíão ainda, possuir licença especifica paía tíanspode de
alimentos, emitido pelo órgáo dê vigilância sanitária munacipal ou

800 Kg 1,56 1 .248.O0

g
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êstadual A câbine do condutoí deveíá seí isolada da área em que
contém os alimentos para a entrega. Não será permitado o transporte de
qualquer outro produto junto ao gênero alimentício, e ainda, de alimentos
que possibilitem alteraÇâo nas características do produto fornecido.

18

FARINHA DE ÍyllLHO FLOCADA (FLOCÃO) - Farinha de matho Ílocâda,
sem glúten. sem sal, obtido do processo tecnológico adequado, com
aspeclo, cor e sabor próprio, isento de sujidades. E umidade máxima de
15olo (giloog), de acordo com a ResoluÉo RDC no 263, de 22 de
setembro de 2005 da ANVISA / MS Embalagem primária: Tipo plásticâ
transparente e resistente. Devendo apresentar peso liquido de 5009.
Embalagem secundária: Tipo plástaca reforçada, adequada ao
empilhamento recomendado, lacrada e identiÍicada com o nomê da
empresa, resistente a danos durante o transporte e armazenamento,
garantindo a integridade do produto durante todo o seu pêríodo de
validade e contendo, no máximo 10 kg de peso líquido. Rotulagem:
Deverá ser rotulado de acordo com a Resoluçáo RDC n' 359 de
2311212003. ANVISA/MS e Resoluçáo ROC 259 de 2OlOgl2OO2 da
ANVISA/MS, ResoluÉo RDC no 163 de 17108/2006 da ANVISA,/MS e
Resoluçáo nô 123 de 1AO5|2OU da ANVISÁr'MS. Com identiÍicãção do
píoduto, marca do fabricante, registro do Ministéíio da Agricultura,
validade mínima de 180 dias (6 meses) a partir da data de entrega do
produto. Veículos de Entrega: Deverão ser Íechados, em perfêitas
condiçôes físicâs e higiênico-sanitárias e em conformidade com o Código
Brasileiro de Trânsito. Deverão ainda, possuir licençâ espêcificâ para
transporte de alimentos, emitido pelo órgâo de vigilância sanitária
municipaÍ ou estadual. A cabine do condutor dêverá ser isolada da área
em que contém os alimentos para a entrega. Não será permitido o
transpode de qualquer outro produto junto ao gênero alimenticio, e ainda,
de alimentos que possabilitem alteração nas característbas do produto
fornecido.

I 000
Pacote de

500G
0,93 7.440,00

19

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Produto obtido a partir do
c€real, limpo, desgerminado, são, isento de matéíia teírosa e em perfeito
estado de conservaÉo. Com a adiÉo de fermento. Não podendo estar o
produto úmido, fermentado ou apresentando sujidades. Embalagem
píimária: Tipo plástica transparente e resistente. Devendo apresentar
peso líquido de 1 kg. Rotulagem: Com identificáÇáo do produto, marca do
fabricante, registro do Ministério da Agricultura, validade mínima dê 150
dias (5 meses) a partar da data de entrega do produto. Veículos de
Entregê: Deverão ser fechados, em perÍeitas condições físicâs e
hagiênico-sanitárias e em conformidade com o Codigo Brasileiro de
Trânsito. DeveÍão ainda, possuir licença específica para transporte de
alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária municipal ou
estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área em que
contém os alimêntos paía a entrêga Não será permitido o transporte de
qualquer outro produto junto ao gênero âlimentício, e ainda, de alimentos
que possibilitem alteração nas câracteristicas do produto Íornecido

400 Kg 3,29 1 .316,00

20

FARII{HA LÁCTEA - Produto composto poÍ: Íarinha de trigo enriquecida
de ierÍo e ácido fólico, leite em pó integral, açúcâÍ, sal, vitaminas, sais
minerais e aromatizantes. Embalagem: Acondicionado em latas ou
depósito plástico apropraados, hermeticamente fechados, contendo 400 g
do produto Rotulagem: ldentificação, Procedência, lnformaçôes
Nutricionais, Número de Lote, Ouantidade do Produto, Data de Vâlidade
com prazo de no mínimo 180 dias (6 meses) a partir da data do
recêbimento. Veiculos de Entrega: Deverão ser fechados, em perfeitas
condações fisicas e higiênico-sanitáriâs e em conformidade com o Código
Brasilêiro de Trânsito. Deverão ainda, possuiÍ licença específic, paía
transporte de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária
municipal ou estadual- A cabine do condutor deverá ser isolada da área
em que contém os alimentos para a enkega Não será permrtido o
transporte de qualquer outro produto junto ao gêneío alimentícao, e ainda,
de alimentos que possibilitem alteraçáo nas caraclerísticas do produto
fornecido.

360 Unidade
de 400G 680 2.44A.00

21

CARIOOUINHA (MULATINHO - TIPO í) - Feüão carioquinha,
tipo 1, classe carioquinha, novo, constituído de grãos inteiros e sadios,
com teor de umidade máxima de 15%, isento de material tenoso,
sujidades e mistura de outras va edades e espécies Embalagem
primáÍia: Tipo plásticâ transpaÍente e resistente. Oevendo apÍesentar
peso liquido de 1 kg. Embalagem secundária: Tapo plástica refoÍçada,
adêquada ao empilhamento recomêndado, lacrada e identificada com o

FEUÂo

4 000 Kg

/a
4 80 19.200,00
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nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e
armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu
período de validadê e contêndo, no máximo 10 kg de peso líquido.
Rotulagem: Com identiÍcaçáo do produto, marca do fabricante, registro
do Ministé.io da Agricultura, validade mínima de '180 dias (6 meses) a
partir da data de entrega do prodúto. ConÍorme Resolução Anvisa
CNNPA No í2r8. Veículos de Entrega: Deveíão ser fechados, em
perfeitas condições Íísicas e higiênico-sanitárias e em conÍoÍmidâde com
o Código Brasileúo de Trânsito. Deverão ainda, possuir licença específica
para transporte de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanrtá.ia
municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área
em que contém os alimentos para a enkega. Não será permjtido o
transportê de qualquer outro produto junto ao gênero alimentício, e ainda,
de alimentos que possibilitem alteraÉo nas caraderísticas do produto
fomecido.
FEIJAO TIPO iTACASSAR (TIPO 1) - Feíâo macassar, novo, constituído
de grãos inteiÍos e sadios, com teor de umidade máxima de'15%, isento
de matêrial terroso, §ujidades e mistura de outras variedades e êspécies
Embalagem primária: Tipo plástica transparente e resistente. Devendo
apresenta. peso líquido de 1 kg. Embalagem secundáriar Tipo plástica
reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e
identificãda Ç.om o nome da empresa, íesistente a danos durante o
transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante
todo o seu periodo de validade e contendo, no mâimo 10 kg de peso
líqúido. Rotulagem: Com idêntificaçáo do produto, marca do fabricente,
registro do Ministério da Agricultura, validade mÍnima de180 dias (6
meses) a paÍtir da data de entíega do produto. Conforme Resoluçâo
Anvisa CNNPA N" 12r8. VeÍculos de Ent.êga: Devêrão serÍechados, em
peíe as condiçóes fisicas e higiênico-sanitárias e em conformidade com
o Código Brasileiro de Trânsito. Deverão ainda, possuir licença especíÍica
paía transporte de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária
municipal ou estadual. Â cabine do condutor deverá ser isolada da área
em que contém os alimentos paÍa a entrega. Não será permitido o
transporte de qualquer outro produto junto ao gênero alimentício, e ainda,
de alimentos que possibilitem alteraçáo nas câíaclerísticâs do produto
fornecido.

300 Kg 4,50

23

FEIJÁO TIPO PRETO (TIPO 1) - Feijão preto, novo, crnstituído de grãos
intêiros e sadios, com teoí de umidade máxima de 15%, isento de
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies.
mbalagem primáÍia: Tipo plásticâ transparente e resistenle. Devendo
apresentar pêso líquido de 'l k9. Embalagem secundária: Tipo plástica
refoÍçada, âdequada ao empilhamento recomendado, lacrada e
identiÍicada com o nome da empresa, resistente a danos durante o
tíanspoÍte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante
todo o seu período dê validade e contendo, no máximo 10 kg de peso
liquido. Rotulagemr Com identiÍicação do píoduto, marcã do Íabricânte,
registro do Ministério da Agricultura, validade minima de 180 dias (6
meses) a paÍtir da data de entrega do produto. ConÍoíme ResoluÉo
Anvisa CNNPA N' 12r8. Veículos de Entregai Deveráo ser fechados, em
perfeitas condiçóes fisicas e higiênico-sanitárias e êm conformidade com
o Código Brasileiro de Tránsito. Deverão ainda. possuir licença específica
para transporte de alimentos, emitido pelo óígão de vigilância sanitária
municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da á.ea
em que contém os alimentos para a entrega. Não será permitado o
transporte de qualqueí outro produto junto ao género alimentício, e ainda,
de alimentos que possibilitem alteração nas caracteristicas do produto
fornecido.

400 Kg 4,50 1.800,00

24

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÀNEO - Píoduto de aspecto em pó
uniforme, sem grumos, sujidades, parasitos, larvas e oukâs substancias
estranhâs, de coloraçáo creme branco ê claro, sem ranço, com sabor e
odor características. Embalagem primária de material laminado PET
metalizado/PEDB, venda hermeticamente contendo 2009, registro no
Ministério da AgÍicultuÍa Pecuária a Abastecimento - LiAPA ou pela
Agência de ílscalizaçáo Agropêcuá.ie do êstado - ADAGRO. Rotulagem:
Deve ser rotulado de acordo com as resoluções RDC 359/03 e RDC
360/03 da ANVISA,/MS. Validade de 12 meses a contar da data da
entrega. Veiculos de Entrega: Deverão ser lechados, em perfeitas
condiçóes fisjcas e higiênico-sanitárias e em conformidade com o Código
Brasilêiro de Trânsito. Deverão ainda, possuir licenÇá específlca para

15.000 Pacote de
200G

rfu

3,40
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transporte de alimentos, emitido pelo órgão de vigiláncia sanitária
municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área
em que contém os alimentos para a entrega. Não será permitido o
t.ansporte de qualquer outro produto junto ao gênero alimentício, e ainda,
de alimentos que possibilitem atteraÉo nas caracleristicâs do produto
fornêcido.

25

LEITE DE COCO - Obtido â partir do endospema do fruto sáo e maduro
do coqueiro (cocos nucifera L.) por processos mecánicos adequados,
homogenizado, pasteurizado e envasado. Cor, cheiro e sabor não
rançoso próprio. Devendo estar isento de substâncias estranhâs à sua
composição. Embalagem em garraÍas de vidro ou pet transparente com
500m1. Rotulagem: Deverá ser rotulado de acordo com a Resoluçáo ROC
no 83 de 15/09/2000, ANVISA. E validade de 12 meses a contaÍ da data
da êntrega. Veiculos de Entrega: Deverão ser fechados, em peífeitas
condições fisicas e higiênico-sanitárias e em conÍormadade com o Código
Brasileiro de Trânsito. Devêrão ainda, possuir licença especíÍica para
transpoíte de alimentos, emitjdo pelo ôrgão de vigilância sanitária
municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área
em que contém os alimentos para a entrega. Não será permitido o
trânsporte de quahuer outro produto junto ao gênero alimentício, e ainda,
de alimentos que possibilitem alteração nas caracleÍísticâs do produto
íornecido.

800
LJnidade
de 500m1

1,95 't.560,00

26

MACARRAO OE SEiIIOLA TIPO ESPAGUETE - Fino, tipo espaguete de
semolina ou sêmola. Sem presença de insetos ou ampurezas. Enriquecido
com ferro,vitaminado. Embalagem primária: Tipo plástica transparente e
resistente. Devendo apresentar peso líquido de 5009. Embalagem
secundária: Tipo plástaca reforçâda, adequada ao empilhamento
recomendado, lacÍada e identiticada com o nome da empresa, resistente
a danos duBnte o kanspoÍte e armazenamento, garantindo a integíidade
do produto dúrante todo o seu periodo de validade e contendo, no
máximo 10 kg de peso líquido. Rotulagem: Deverá seÍ rotulado de acordo
com a Resolução ROC no 93 de 31/'10/2000, ÂNVISA. O produto deverá
ter validade minima de '120 dias da data de entrega. Veiculos de Entrega:
Deve.ão seí fechados, em perfeitas condiçôes fisicas e higiênico-
sanitárias ê em conformidade com o Côdigo Brasileiro de Tránsito.
Deverâo ainda, possuir licença especifica para transportê de alimentos,
emitido pelo órgáo de vigilância sanitária municipal ou estadual. A cabine
do condutor deverá ser isolada da área em que contém os alimentos para
a entÍega. Nào sêrá permitido o traíspoÍte de qualquer outro produto
junto ao gênero alimentício, e ainda, de alimentos que possibilitem
alteraÉo nas caraderísticas do produto fornecido.

10 000 Unidade
de 500G

1,35 13 500.00

27

ÍúÂRGARINA - Produzida exclusivamente de gordura vegetal, lipídio de
60%. Com adição de sal. Embalagem: Em potes de polipropilêno com
lacre de papel aluminizado entÍe a tampa e o pote. Resistentes e que
garantam a integridade do produto até o consumo. Contendo 250 g.
Rotulagem: Deverá conter externamente os dados de identiÍicaÉo e
procedência, informaçáo nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto e número do registro. O produto deveÍá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entÍega na
unidade requisitante Veículos de Entrega: OeveÍão ser fechados, em
perfeitas condiÇóes físicas e higiênico-sanitárias e em conformidade com
o Código Brasaleiro de Trànsito. Oeverão ainda, possuir licença específica
para transporte de alimentos, emitido pelo órgáo de vigiláncia sanitária
municipal ou estadual. A câbine do condutor deverá ser isolada da área
em que contém os alimentos para a êntrega. Não será permitido o
transporte de qualquer outÍo produto junto ao gênero alimentÍcio, e ainda,
de alimentos que possibilitem alleraÉo nes câracterísticês do produto
íornecido.

1.000 Unidade
de 250G 1,40 1.400.00

MILHO PARA MUNGUNZÁ - tvllittro em gtrãos crus
aspectos, cor, cheiÍo e sabor própíio- Sem fertilizantes, sujidades,
paíasitas, larvas ou detritos animais ou vegetais. Embalagem primária:
Plástica transparente e atóxico, impermeada, limpa, não violada,
resistente que garanta integridade, e impressa. Devendo apresentar peso
lÍquido de 5009. Embalagem secundáriar Tipo plásticâ refoíçada,
adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e identiíicada com o
nome da empresa, resistente a danos durante o transporte e
armazenamento, garantindo a íntêgridade do produto durante todo o seu
periodo de validade e contêndo, no máximo 10 kg de peso liquido.
Rotulagem: ldentificáção, PÍocedência, Número de Lote, Ouantidade do

inteiros com

1 000

J1-

Pacote de
500G 1,10 1.'t00,00
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VINAGRE DE L - Píoduto natural, Íermentado, aético samplês,
de ia ualidade. isento de coíantês artificiais. ácidos o nicos e

llt - ll*- *qtq*
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Produto, Data de Validade. Validadê Mínima de '180 dias (6 meses) a
partir da entrêga. Veiculos de EntÍegar Deverão seí fechados, em
peíeitas condições fisicas e higiênico-sanitárias e em conformidade com
o Código Brasileiro de Trânsito. Deveíão ainda, possuir lacença especifica
para transporte de alimêntos, emitido pelo órgâo de vigilância sanitária
municapal ou estadual A cabine do condutor deverá ser isolada da área
em que cantém os alimentos para a êntrega. Não será permitido o
transporte de qualquer outro produto junto ao gêneÍo alimentício, e ainda,
de alimentos que possibilitem atteraÉo nas caraderisticas do produto
fornecido

29

ÔLEO oE SOJA REFINADO - Obtido de espécie vegetat isento Ae ãnÇo
e substâncias estranhas, adequada para as condiçôes previstas dê
armazenamento. Embalagem primária: Em latas limpas, isentas de
ferrugem, ou garrafas PET não amassadas, sem estufamentos,
íesistentes, que garantam a integridade do píoduto até o momento do
consumo, contendo 900 ml. Embalagem secundáriar Caixe com 20
unidades de 900 ml. Rotulagem: Deverá conter externamente os dados
de identmcaçâo e pÍocedência, inÍoÍmaÉo nutricional, númeío do lote,
data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto
deveÉ apresentaí validade minima dê 10 (dez) meses a paÍtir da data de
entrega na unidade requisitante. Veículos de Enlrega: Deverão ser
íechados, em perfeitas condiçóes fÍsicas e higiênico-sanitárias e em
conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito. Deverão ainda,
possuir licenç€ especíÍica paía transporte de alimentos, emtido pelo
órgâo de vigiláncia sanitária municipal ou estadual. A câbine do condutor
deverá ser isolada da área em que contém os alimentos para a entrega.
Nâo será permitido o transporte de qualquer outro produto junto ao
gêneío alimentício, e ainda, de alimentos que possibilitem alteraçáo nas
caíadeíísticas do produto íornecido.

1.600 Unidade
de 900m1

4,00 6.400.00

30

PROTEiNA TEXTURIZAOA DA SOJA - TIPô ESCURÂ - PrOdUiO Obtido
a parlií da farinha desengordurada de soja (clycine Max, L.) Alravés da
eíÍusão termoplástica e alta tempeÍatura e curto período de tempo.
Embalagem: Plástica transparente e atóxico. impermeada, limpa, nâo
violada, Íesistente que garanta integridade, e impressa. Oevendo
apresentar peso liquido de 5009. Rotulagem: ldentificaÉo, Procedência,
Número de Lote, Ouantidade do Produto. Data de Vatidade. Validade
Mínima de '180 dias (6 meses) a partir da entrega. Entrêga de Veículos:
Deverão sêr Íechados, em perfeitas condições Íisicas e higÉnico-
sanitárias e em conformidade com o Côdigo Brasileiro de Trânsito.
Deverâo ainda, possuir licença específica para transporte de alimentos,
emitido pelo órgào de vigilância sanitária municipal ou estaduai. A cabine
do condutor deverá ser isolada da áíea em que contém os alimentos paía
a entrega. Náo será permitido o kanspoÍte de qualquer outro produto
junto ao gênero alimenticio, ê ainda, de alimentos que possibititem
alteíaç{o nas caíacteristicas do produto fornecido.

Kg 6,40

31

SAL REFINADO IODADO - Sal refinado, iodado, com granulação
unifoÍme e com cristais brancos, com no mínimo de 98,570 de cloreto de
sódio e com dosagem de sais de iodo de no minimo íomg e máximo de
'lsmg de iodo poí quilo de acordo com a LegislaÇão Federal Especifica.
Embalagem píimária: Tipo plástica transparente e resistente. Devendo
apresentar peso líquido de 1 kg. Embalagem secundária: Tipo plásticâ
reforçada, adequada ao empilhamento íecomendado, lacrada e
identificada com o nome da empresa, resistente a danos durante o
transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto duíante
todo o seu periodo de validade e contendo, no máximo 30 kg de peso
lÍquido Rotulagemr Com validade mínima de 10 meses a contar da data
de entrega e suas condiçóes deverão estar de acordo com a rêsolução
RDC n' 28 de 2Al03l2O0O. Registro no Ministério da Saúde e constituido
de acoÍdo com o DecÍeto n' 75.697n5 - MS Veículos dê Entregal
Deverão ser fechados, em perfeitas condações físicas e higênico-
sanitárias e em conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito.
Deverão ainda, possuir licença especiícâ para transporte de alimentos,
emitido pelo órgão de vigilància sanitá.ia municipal ou estadual. A cabine
do condutoí deverá ser isolada da áÍea em que contém os alimentos para
a entíega Não será permitido o transporte de qualquer outro produto
iunto ao gênero alimenticio, e ainda, de alimentos que possibititem

nas características do produto fornecido

1.000 Kg

Á

0,60 600,00

32 ,.9 unidade \
dlL500ml fl),,,u 2 760,00

AV. Sõo José, no l0l, CentÍo, Chõ Gronde-PE, CEP 55.ó3ó-mO I lelefone: 8l 3537-l I4O I CNPJ: I 1.O49.80ó/OO0I -rO
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minerais estÍanhos, livre de sujidades, materia
animais e vegetais. Com acidez mínima de 4% de acordo com a PoÍtaíia
no 745. de 24 de outubro de'1977 do MÂPA. Embalãgem: Acondicionado
em frasco plástico contendo no mÍnimo 500 ml, com tampa inviolável'

hermeticamente Íechado e suas condiçôes deveráo estar de acordo com

a NTA-72 (Decreto 12486, de 20110r8). Rotulagem: Com validade

minima de 10 meses a contar da data de entrêga. Veiculos de Entrega:

Deverão ser fechados, em perfeitas condições físicas e higiênico-

sânitárias e em conÍoímidade com o Código Brasileiro de Tíánsito

I terroso e detritos de

adê mentosifica nstraLlce porteossu pataALo dn a especnçâDeverã p
n eestad au czbn mna nu icr oalnrtâ SA rtáÇialo dêáo prtem ido pe órg vtg
Ían aos imentosem co tém paisolada ada readeveíáutor se queconddo

utoa uer oukod píodrteitidorm o q lqa seraNáo ranspoa ent pereg
b itema entoslirn ue possideindaa qea raôe ntÍcio,ao eÍontou gên

fornecidoicascterist doo canas laaltera

40.000,008.000 Kg
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a tea mauouIteíar encobÍi raçãoUE a lgossantâco nml antêuS a q pbstánci

semcoÍamnee própriaamolecid peg Josoão onpriopróaspeclo
ausencla decomsaboriroche e própriosesverdead as,anchasm

náorcoti Ptáa staEmb impoe aryas primáitass lagadesid paÍaul
ntoomeo matédoade utoantaeU a la pÍodnteÍesiste ntegridolado q s cta: attasecundáro EmbalnÍta nteium agemntendo goCoconsumo.do

dados deente oseíernamntercoDeveráuRot ma acÍad la9e
demero lotel.lnsutricionainnci nformaçóeside procedêntificação

ad racultuno in astéÍio ta,AgstÍon eroum de regiutodouantidade prodq
elidadresentaDeveráSdo apderimboPOA caeS ID inspeÇáoF

lostcuo rod utoddedata pÍecêbimentoa daatm 30de rasdm n parti
izadae hicalsotérma rglenfechadrrocerialocu caemEde ntrega

ouo estadoo um rcinemitrdod Vistoíiae prnL;E rflcadoresenta donAp
Lento àlmeatendemas itán nauloridadeareso pectivapelaêxpedid

oaoed 0/08/98 Códig720 86EstaduaDecretoe o46 73 t77
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Portaria CVS -15 dê 07111191

14.000,007,00Kg2.000

áoua de no máximo 6%. aspecto próprio, não amolecido' e nem pegajoso'

cór oróoria sem manchas esveídeadas, cheiro e sabo' próphos' com

"usêncà 
d" sujdades, parasitas e laívas' Émbalagem em saco oe

oÀti"t,teno transparente, atóxico. limpo nào violado resistente' que

ã"r"ii" 
" 'r,t"onâaae 

do píoduto até o momento do consumo' contendo

ãr.otài o" ito, aconárcionados em caixas lacradas com 1okg'

ã;;;;.. Na lmbalaoem devem constar dados de identrÍlcâção e

;;i;;;;;" nutrrcionais-do produto.valrdade minima de 30 dias a partir

;;;;4"'d" à"ir.qa. * do registro no SlF. SIE ou SIM verculos de

É-ntr"-oá, Ú"trfo-e. caíoceira fechada lsotéímrca e higrenrzada

Ãoi""-"nt"nOo Cert icado de Vistorra. emitido no municipro ou estado

.i"ãiai-úr, resoectNa autoridade sanitána em atendimento à Lei

á;íiiii ; o Decreto Esladual no 20.786, de 10/08/98' ao codigo

órnitario oo E§tado de Pernambuco - An 275 cáput,§'lo e Atl' 277 e

Congelado, com adiçáo deCARNE OE AVE - PEIÍO OE FRÂNGO '

Portaria CVS -15. de 07/11/91

3/t

36 000,0012.00Kg3 000
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25.550.007,303 500 Kg
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MAPA. Embalagem primária: lmedaatamente realizada após a moagem,
devendo cada tubete ser de plástico resistente e adequado para o
produto. Com peso líquido de 5009. Embalagem secundária: Deverá ser
em caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamênto
recomendado, lacÍada e identiÍicada com o nome da êmpresa, resistente

a danos durante o transporte e armazenamento, garantindo a integíidade
do produto durante todo o seu periodo de validade. Será considerada

imprópria e será íecusada a embalagem deieituosa ou inadequada, quê

exoonha o oÍoduto à contaminaÉo e/ou deterrcíaÉo Rotulagem' Deverá

sei rotulado de acordo com a Portana no 371 de 04/09/97 do MAPA,

Resoluçào RDC no 359 de 23l1z2o\3 da ANVISAJMS, Resolução RDC no

zao oé zzíz2ooz da ANVISA /MS e Resolúção RDC no 259 de

20109/2002 da ANVISÂ,/MS. Constando: ldentiÍicaçáo do pÍoduto, nome e

endereço do fabricante, Iista de ingrêdiente§, conteÚdos liquidos, data de

fabricaçâo, data de validade ou prazo máximo para consumo, número do

lote e i;ÍormaÉo nutricional. Veiculos de Entregal Veícllo em caÍoceria
fechada, lsotérmica e higienazada. Apresentando CertiÍicado de Vistoria,

emitido no município of estado, expedido pela respectiva autoridade

ianitária, em atendimento à Lei6.437/77 e o Decíeto Estadual no 20'786,

de 1O/0d/98, ao Código Sanitário do Estado de Pernambuco - Art' 275

1" e Afi. 277 e Portaria CVS -15, de 07/11/91

36.216,0020,12Kg1.800

sem pele, pouca gordura, sem pelancas' isenta de

substancias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e

UE) - Carne seca bovina, limpa,CARNE BOVINA SALGADA (CHARQ

eSlca rcastmnat tau is scascara c1e Í isti qu(físuasalteremque
a etiaPecuIturicu ían nisté daon an ad lo Agspecro pêlépticasoígâno
aicaonad emrimána AcondmbalE agem pAbastecimento

isteníes elen satóxica ka rmpaa parentembae m lástica propriadâlage p
vácuoabalad aemcadatoméd 5deCom SO peçakglávelinvio pe

ndtza ode totalem caixasn ara odada pelãopaCU dseEm balagem
acradaseadronizadasestruturaiss ndco pem içõesperfeita30kg

deos dadoseíernamentecontedeveráembalRotu agernlagem
ISutricionaníminfoadedeData tid aÉesênciad procedentifrcâÉo

tn astéíiodoistron doúmero regod rod utoote antl.l idaden me de pÍo q
DeveráSdobo deca nmePOA(a s toF inspeçáoricultuad Ag

nadda deatarasd a rti ntíegam mnt da 30etid de paresentaap
ati fechadalocu carroGêemde ante loscun is ita Entregu idade requ

onoem itidVastoria,dendonta Certificadoizadanicatm helsoté Apresergre
emead ilátiasanutoridao la íespecliva

L]m rctn io estadoou peexpedidp
0/08i9802 7 deEstaduâ 86,7 oe Decreto437Lei 6atenda toimen

eArt. 527 ut,ambPern co cap §UoEstad denSa nrtá dooCao ód 9o
l1 t9de5 07cvsPonariae277

sem osso§

2.400.006,00Kg400

e larvas. Embalagem píimárial A embalagem originâl d€ve ser êm saco

de oolietileno traisparente e atóxico, limpo, não violado, resistente' que

qarànta a integridade do produto até o moínento do consumo'

Émbalagem secindária: Acondicionado em caixas lacradas Rotulagem:

óéu"ia "ànt"r. eíernamente o§ dados de identifrcaÉo, procêdência'

,ior-acôes nutnctonais, número de lote quantidâde do produto número

do reorsiro no MinrsléÍo da Agncultura/SlF/DlPoA e carimbo de rnspeçào

oà SÉ o"r"ra apresentaÍ vaiidade minrma de 30 (trinta) dras a panrÍ da

data de entrega. Vêículos de Entregal Veiculo em carroceÍia fechada'

Éotérmica e trigienizada Apresentando CediÍicâdo de Vistoria, emitido no

municÍpio ou ;stado, expedado peta Íespediva autoridade sanitária,.em

aGndimento à Lei 6 437i77 e o Decreto Estadual n' 20'786, de 10/08/98'

ão óãA19o Sanitario ao Estado de Pernambuco - Art. 275 caput,§1o e Art'

da o comelcontei ras, n9emntado pêçasoNBOVI Aprese
itcos se rochei caracterísaboroadoh escuavermelbri hanteaspecto

ES rasitasssemmaa adrel paou as, ujidadnchasTna esverdêadasdeisento

277 e PortaÍia CVS -15 de 07111191
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I000,009,001.000

uras, branco, livre de sujidades'OVOS TIPO A - ntegros, sem rachad

Vistoria

s m!l o oetam cooeuras rt lacu sos out q compfu parasrtas ngopa
ondadesnidu30 pesaíltendocoBandeEmba mrm amen nto jaa lage

laDeve conteaRotul em59 snke stass U idadesne 559
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o!on m rcinm idoed deoriúicátaresen ond Ceh nle aizad

39

AV. Sôo José, no l0l, cenlío, chõ GÍonde-PE, CEP 55.ó3ô-Oq) lTelêfone:81 3537-l l4o I CNPJ: I l '049'806/$0l 't0
E-moil ouvidoÍio@chogronde'pe'gov'br I Sile www'chogronde'pe'gov'br

Bandeja
com 30

unidades
cada



Chã Grande
ür,,. fl*- tÍ41*u

00cs I2

sEcRETARtA MUNtctpAL oe eoucaçÁq EsPoRrEs, çULTURA, TURlsMo E
JUVENTUDE

estado, expedido pela respectiva autoridade sanitária, em atendimento à
Lei 6.437t77 e o Decreto Estadual no 20.786, de 10/08/98, ao Códlgo
Sanitário do Estado de Pernambuco - An.275 caput,§ío e A.t. 277 e
Porterie CVS -15. de 07/11/91.

IT A PRINC NTA CENTO

ITÉ PRIN VINTE POR CE

O SEDINHA OU DOCE - Produto de panificaÉo, utilizando faíinha deP
trigo. Com sabor e aparência caracleristicos próprios para consumo
AJsente de umidade e bolores. Contendo cada unidade o peso líquido de
5og. Embalagem pÍimária: embalagem plástica ,tqt,j.
Embalagem secúndária: Acomodada em caixas de papelào em períeitas

condiçõás estruturâis padronizadas e lacÍadas. Rotulagemi A
embaÍagem deverá conts externamente os dados de identificâção,
procedência, Data de Validade, inÍoÍmaÉes nutricionais, número de lote'
quantidade do pÍoduto. Prazo de validade minima de I dia§ a partií da

data de entrega do produto. VeÍculos de EntÍega: Deverão ser fechados,

em perfeitas aondições fisicâs e higiênico-sanitárias e êm conÍoímadade

com o Código Brasileiro de Trânsito. DeveÍão ainda, possuir licença

especaficâ paÍa tíansporte de alimentos, emitido pelo órgâo de vigilância
sanitária municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada

da área em que contém os elimentos para a entrega Não será permitido

o transporte de qualquer outro produto junto ao gênero alimenticio, e

ainda. de alimentos quê possibilitem alteração nas caracleristicas do
duto foÍnecido

14.300,002.500 Kg

SALSICHA - Salsicha de carne de frango/bovina tipo hot dog, congelada,
com no máximo de 2% de amido. Com aspecto caíaderí§tico, cor própria

sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com
adiçáo de água ou gelo no máximo de 10%. Embalahgem: Conservaçáo 0
a soc. Acondicionada em embalagem plástica apropriada, atóxica
transparente, limpa, resistente e inviolável. Produto próprio para consumo
humano em confomidadê com a lêgislaçâo sanitária em vigor.
Rotulagemr A embalagem deverá conter exteínamente os dados de
identificaÉo, pÍocedência, Data de Validade. informaçóes nutricionais,
númêro de lote, quantidade do produto, número do registro do Ministério

da Agricultura, SIFiDIPOA e carimbo de inspeçâo do SlF. Veículos de

Entrega: Vêiculo em cârroceria fechada, lsotérmica e higienizada

Apresentando CertiÍicado de Vistoria, emitido no município ou estado,

expedido pela respec{iva autoÍidade sanitária, em atendimento à Lei

6.437n7 e o Decreto Estâdual no 20.786, de 10/08/98 ao Código

Sanitário do Estado de Pernambuco - Art 275 caput,§1'e An. 277 e

40

Portaria CVS -15, de 07/11/91

Valo.es
TotalUND.QUANTITÉM:

8,50 66.937.507.875 Kg4a

proAuto Oe plnificaÉo, utilizando farinha de

trigo. Com saboÍ e aparência câÍacleristicos própÍio§ para consljmo'
Aúente de umidade e bolores. Contendo cada unidade o peso liquido de

sos Embâlagêm primáriar embalagem plástica atóxica.

Em]balagem secúndária: Acomodada em Çâixas de papelâo em perfeitas

condiçóãs estruturais padronizadas e lâcradas. Rotulagem: A embalagem

deveú conter exteÍnamente os dados de identiícação, procedência, Data

de Validade, infoímaÉes nutricionais, número de lote, quãntidade do
produto. Prazo de validade minima de I dias a partir da data de entrega do

produto. Veículos de Ent.ega: oeverâo ser fechados, em peíeitas
condiçóes físicas e higiênico-sanitárias e em confoímidade com o Código

BrasiÉiro de Trànsito. Oeverão ainda, pos§uir licença especifica para

transporte de alimêntos. emitido pelo órgâo de vigilância sanitária municipal

ou estadual. A cabine do condutoí deverá ser isolada da área êm que

clntém os alimentos paía a ent.ega. Não sêrá permitido o transporte de

P SÉDINHA OU DOCE -

nn ad rme tosadetm ne cio âentou oâ ene aroo outí rod utoua ue spq lq
rnecidfo ostcaÍl ds o utorodn sa laca cteib aitem Iteue

TotalUND.OUANTITEM:

22.3',12.508,50

ValoÍ Total registÍado:
quarenta centavos).

RS 502.186,40 (Quinhentos e dois mil cento e o seis reais e+-
Av. Sõo José, no l0l, Centro, Chõ GÍondê.PE, CEP 55.ó3ô-oo0 | TeleÍone:81 3537-l l40 | CNPJ: I l.ü9.8{)ôlm0t '90

E-moil ouúdoÍio@hogronde.pe.gov.br I Site www'chogronde'pê'gov'bÍ
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6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipÓteses

ampla defesa, será formalizado por despacho da auto
previstas, assegurados o contraditÓrio e a

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado
pelo Município de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura dê Contrato, observadâs as
disposições contidas no Edital do Pregáo Eletrônaco N" 001/2020.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de
RegistÍo de PreÇos e Edital de Pregâo Eletrônico No 001/2020.

2.2 - O fornecedor registíado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os
pedidos efetuados durante ã velidade desta Ata de Registro de PreÇos.

3 - DO CONTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: A Secretaria de EducaÇão, Esportês, Cultura,

Turismo e Juventudê de Chã Grande adota[á a prática de todos os atos necessários ao controle e

administrâçáo da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indiôaçâo dos respectivos fornecedores detentores dâ Ata seráo

divulgados no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto no 7.892/2013, o preço

registrado podêrá ser revisto em decorrência de eventual reduçâo daqueles existentes no mercado,

ca-bendo a Secretaria de Educaçâo, Esportes, Culture, Turismo e Juventude de Châ Grande convocar

os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se rêcuse a baixar os preços registrados, e secreteriâ de

EducaÉo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de chã Grande poderá cancelar o Íegistro ou

convocar todos os fornecedores registrados paÍa oferecerem novas propostas, ge[ando novo

julgamento e ad.iudicaÉo para esse fim.

4.2 - Os preços não seíão rea.iustedos durante o período de validade da Ata de Registro de Preços,

ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a pÍoposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de

mercado efetuada pela Sãcretaria de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de Chã

Grande à época da licitaÉo, bem como eventuais descontos por êla concedidos serão sempre

mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS: A presente Ata terá validade dê í2 (doze)

meses, contados a partir da data de sua assinatura.

6 - OO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fomecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 - descumprir as condiçÕes da Ata de Registro de PreÇos.

6.2 - nâo retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela

Administração, sem justificâtiva aceitável.

6.3 - não aceiter reduzir o seu preÇo registrado, na hipÓtese de este se tornar superior àqueles

praticados no mercado; e

6.4 - tiver presente íazões de interesse pÚblico.
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6.4.2 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso
fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 - DA DIVULGAçÂO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicaÉo resumida desta Ata de
Registro de Preços na imprensa oficial, que é condiÇão indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Ôrgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no pÍazo de vinte dias dequela data.

8 - DO FORO: O Foro para dirimir questÔes relativas ao presente compromisso dê prestaÇáo de
serviÇo será o Foro da Comarca de Châ Grande, com prejuÍzo a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma, para todos os Íins previstos em direito, na presenÇa das duas testemunhas abaixo
identiÍicadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.
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