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SECRETARIA MUNtctPAL DE EDUCAçAO, ESPORTES, CLILTURA, TURlsMo E

JUVENTUDE

pRecÃo elernÔrutco No oo3r2o22
REG!§TRO E=,PREÇO§

FF-OCESSC L!C!T.qTOF.!O lJ" 804t2023

n rn úÉ xÉGrs Íxu ÚÉ PKÉçus Nú utÜ'zuzz

ITEM.

Aos 24 (vinte ê quatro) dias do mês de março {9!olz. §um lado de um lado a SEGRETARIA DE

EDuÇ.AÇÀõ.lsibi:rÉ§ ciürupl. TLrBrsúo E J;JvENTUrIE Í)E cHÃ GPÁNDE, pessoa iurídlca de dirêita

oúbtico interno, 
"nm 

reã*-rããã* Ê"**Éu.cã locarizea:.3L,::"111" vinte de Dezernbm' no 100' Dom Helder

L;àmara, unã uranoe - PÉ, rnscnta no ç.tr.P.u-iMr sop o nú JU.UU5.9UU,ÚUUr-UO, neste eto ÍepÍesentaoo pelo seu

cesÍor e Secretáno de Ectucaçào, Esportes, Çultufia, Íunsmo e Juveltude Sr. Joel Gones Íle Siiva, Brasiietra'

Divorciado, servidor púbtico, nomeado por *áã-oã Portaria No 005/2021 datada em 04/01/202'1, portador da

cartelra de ldentidade 
"" 

s.glz.+ca sspipE, cÉr no 027.0C9.2ô4-12, no uso de sues atribuises tegais, neste ato

denominado simprasmenie-OiaEãêEneNcnoon Do REGtsTRo DE PREços, realizado por meio do

ãüffi ElÉií.àr-riCo No 00312022. e de ourro ta,!a, a Emprcsa adludlcatária nos itenq a!a-ivo, HornolaBada e;:n

z3tí,3nü?z,dcrsvsnte cenonninaca FGRNEGEDOR. tann snirÊ si julto " 1y_"1Tli.:;"::_:l1l tPfi_i::jl:
püo,ú"o", tere eÍeilo o" 

"orptorrsso 
oe iomecimento, nos lermos oo úecreto nú 7 'uvz, oe zó oe Janelro oe

2o1g, guê reguuamonte; nt. lS cts Ler nó 8.666/93, observada as conoiçôes estsbelesdas Íro do convocsl'ôno e

consoantê as Cláusulas que se seguem:

1 - oo FoRNECEDOR REGISTRADO: A paÍtir destâ data, Íica registrado nesta secretaria de Educaçáo'

Es'or-tas, Cultura, furisnna e Jurrenlude de Châ Grande - PE, abseruadà a ardann de classificaçâo' os nnços da

fornecedor r8gistradc a saguir relacionado. objetivando o compromisso de fomecimênto nas condiçôes

estaDelecloas no ato convocalono'

1.1 -Fomecedor-ltem

L. srLVA MAReuEs comÉRcto DE ALTMENTos ME, cNpJ No 39.379.6751000í-29, com sede à Rua Renê

.soases Fitho, No z;R:Á'":;;.a-e. - Àanta Cü - Çarpina/PE - ÇEP: 55.8-1.1-200, Fana: {8-!) 9'8921'6156'

repíesêntsde oor seu Representantg_r4sa! sr. José [,anildo do NssciÍnento, b!"esilêire' eollairo, vendedcr'

restoenrê e oomictiiaoo em r-arpina - PÉ, d; Nú 9.oÚ0.9-i9 SÚSIPÉ, r;PFTMF Nú r'io 7sÚ"i7c-95'

E

3.E00,00
01

02

Açúcar - Tipo cristal, com aspêcto, c,oÍ, c*teiro Prqorio e

saüu ür.rue, issriu tie uujiüatics, parauiiat' iarvas,

Ai--id,f dÊ irriihú - F;o,ji.ito a;niláce'r, ei:tia tuu uu t!llxlu.

Kg
teríosos e detittÉ animais Ê vegetáis' aconrftcionados em

saco plástico, atórico cJ peso líquido de 1kg e embalagem

secundária com 30kg. A embalagem deve conter a

validade de no mlnimo 06 meses a 01 ano, com os

ToElUnitárioOUANT MARCAUND.tTEhli ESPECTFICAÇÃO DOS OÊNEROS:

1.000

3,708.000

3,E0Má9ico

olho
D'água

' ^ '' l. A embalagenr deve conter a

;:iâjff'#H',1i,.*',riln* meses, com os resistros

Kg

anitin:a6a rlcti^ânlaccraicmâlt^dÃvmãã

comenriquecidoinstantàneoernAçhocolatado Tipopó
emcacau pôaçücarbàsicacomposiçáovrtaminas,

min

srrhslânciasor!lÍÀB nermitidasede arnmalizantes§ôre
demsachêm flexível 4009,embalado polieüleno

elacrada rotulada,decaixaem papeláo,acondicionado

da ministário co

29.600,00

Fahrcado a partir de matÉi'iat pdnta'a .tãt e limpas,

isentas de matérias terrosa§ e parâsitos. Não podendo o

produÍo e§tar Únxdo, Íêrmentado ou ranço§o- §ob a.lDrma

bm pô, deverão produzir ligeira crcpitação- Embalagem
primària: Acondicionado em §acos de papel apropriados'
iechados. Embalagem secundária: caixas em material

apropriado, contenio 500g e suas condições deverão

Unídade
de 500G

esrai ce âcordo a preÊeívar as caracierlsücas do

Rotülanêfii: ldêfiüÊôêcãú. Piocedência. inÍo
Pt vvuau.

03 í.200 Barra 5,50 6.600.00

e
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Data de Validade com prazo dê no mínimo 180 dias (6
meses) a partir da data do recebimento. Veículos de
Entrega: Deverão ser fechados, em perfeitas condiçôes
físicas e higiênico-sanitárias e em conformidade 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 entÍega. Náo será permitido
o transporte de qualquer outro produto junto ao gênero
alimentício, e ainda, de alimentos que possibilitem
alteração nas características do produto fornecido.

04

Amido de milho com sabor - Produto amiláceo, com
sabor artificial de morango ou chocolate, extraído do
milho. Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas e parasitos. Náo podendo o
produto estar úmido, fermentado ou rançoso. Embalagem
primária: Acondicionado em sacos de papel apropriados,
fechados. Embalagem secundária: caixas em material
apropriado, contendo 5009 e suas condiçôes deverão
estar de acordo a preservar as características do produto.
Rotulagem: Contendo identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, data de validade com prazo minimo de 180 dias
(6 meses) a partir da data do recebimento. Veículos de
Entrega: Deverão ser fechados, em perfeitas condições
físicas e higiênico-sanitárias e em conformidade com o
Código Brasileiro de Trânsito. Deverão ainda, possuir
licença específica para transporte de elimentos, 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 permitido
o transporte de qualquer outro produto junto ao gênero
alimentício, e ainda, de alimentos que possibilitem
alteração nas características do produto fornecido.

Unidade
de 500G

1.200 Maizena 9,05 í 0.860,00

06

Aveia em flocos finos, lisa, integral, 100% natural, isenta
de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade
máxima de 15o/o por peso, acondicionada em caixa
contendo 2009 do produto e embalagem secundária em
caixa de papeláo lacrada e rotulada. A embalagem deve
conter a validade de no máximo 06 meses a 1 ano com os
registros obrigatórios do ministério competente.

Unidade
de 200G 800 Yoki 3,45 2.760,00

07

Biscoito com sal - tipo cream cracker, composição
básica preparado com farinha de trigo, amido de milho, sal
refinado, gordura vegetal hidro, água e outras substâncias
alimentícias permitidas, embalado em PCT plástico
resistente invólucro de 4009, acondicionado em caixa de
papelão, lacrada e rotulada, com peso líquido de 8kg. A
embalagem deve conter a validade de no mínimo 03
meses, com os registros obrigatórios do ministério
competente.

Pacote
de 400G 9.000 Estrela 3,19 28.710,00

08

Biscoito doce sem recheio - Tipo Maria, isento de
sujidades, parasitas, larvas, composiçáo básica farinha de
trigo, amido de milho, sal refinado, gordura vegetal,
açúcar e outras substâncias permitidas, aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, embalado em PCT plástico
resistente invólucro de 4009, acondicionado em caixa de
papeláo, lacrada e rotulada, com peso líquido de 8kg. A
embalagem deve conter a validade de no mínimo 03
meses, com os registros obrigatórios do ministério
competente.

Pacote
de 400G 9 000 Estrela 3,35 30.1 50,00

09

Café em pó - grão torrado e moído, tem que estar com
aspecto, cheiro e sabor próprio, livre de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas e detritos animais ou
vegetais, acondicionados em embalagem almofada
aluminizada resistente com 2509, e embalagem
secundária de polietileno com peso líquido de 5kg. A
embalagem deve conter a validade de no mínimo
o3mêses, com os reqistros obriqatórios do ministério

Pacote
de 250G 2.000

M-

Ouro
Verde 5,48 'Í 0.960,00
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competente.

12

Canela em pó - Produto em pó fino, homogêneo, obtido
da casca de espécimes vegetais genuínas, pa.da
amarelada ou marrom claro, com aspecto e cheiro
aromático, de sabor próprio. Deverá obedecer a legislação
de alimentos vigentes, observando as boas práticas.
Embalagem: Em forma de tubetes contendo 40 g do
produto. Rotulagem: Com identificaçáo do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso líquido de acordo
com a resoluÇâo 12178 da CNNPA. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. Veículos de Entrega: Deverão ser fechados, em
perfeitas condiçóes físicas e higiênico-sanitárias e em
conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito.
Deveráo 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 permitido o transporte de qualquer
outro produto junto ao gênero alimentício, e ainda, de
alimentos que possibilitem alteração nas características
do produto fornecido.

Tubete
de 40G

320 Raizes 3,31 1.059,20

13

Carne Bovina Salgada - Produto preparado com carne
bovina ponta de agulha, dessecada, de consistência firme
com aspecto, cor, odor, e sabor próprios isento de
sujidades, materiais êstranhos, parasitas, acondicionada
em saco plástico transparente, atóxico, embalagens de no
máximo 05kg acondicionado em caixa de papelão
reforçada, lacrada e rotulada, que contenham
especificados o local de origem do produto, peso, data de
embalagem e data de vencimento. A embalagem deve
conter a validade de no mínimo 02 meses, com os
registros obrigatórios do ministério competente.

Kg 2.100 Eldorado 28,00 58.800,00

14

Colorau - o colorífico deve ser constituído de matéria
prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro
e sabor característico do produto de acordo com as
normas vigentes- Embalado em sacos plástico
transparente de 1009, com embalagem secundária de 1

Kg e terciária de 10 Kg, devendo conter a validade de no
mínimo 06meses, com os registros obrigatórios do
ministério competente.

Kg 700 São
Marcos 8,45 5.91 5,00

í5

Cominho - o tempero deve ser constituído de matéria
prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro
e sabor característico do produto de acordo com as
normas vigentes. Embalado em sacos plástico
transparente de 1009, com embalagem secundária de 1

Kg e terciária de 10 Kg, devendo conter a validade de no
mínimo 06 meses, com os registros obrigatórios do
ministério competente.

Kg 700 São
Marcos 11,00 7.700,00

16

Extrato de Tomate - Simples concentrado, preparado
com frutos maduros, escolhidos sãos, sem pele e
semente. lsento de fermentaçáo e não indicar
procêssamento defeituoso. Conter adição de açúcar de
10Á e 5o/o de cloreto de sódio, isento de sujidades,
parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Aparência
- massa mole; cor- vermelha; cheiro e sabor-próprio;
ingredientes- tomate, sal e açúcar. Acondicionada caixa
tetra park de 3709 e embalagem secundaria de papelão
reforçada, lacrada e rotulada, que contenham
especificados o local de origem do produto, peso, data de
embalagem e data de vencimento. A embalagem deve
conter a validade de no mínimo 06 meses, com os
1eglslgg obrigatórios do ministério competente.

Unidade
de 340G 1.200 Xavante 2,80 3.360,00

26

logurte - Bebida láctea com iogurte e polpa de fruta.
Sendo composta de leite pasteurizado, soro de leite,
açúcar, polpa da fruta e fermentos lácteos, aroma nâtural,
corante natural, consêrvantes, embalados em sacos de
polietileno, leitoso com 01 litro. O fornecedor deverá
disponibilizar o armazenamento nas escolas, coléqios

Litro 5.000

,TA
Bat GUt 4,00 **r,(o

V
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maiores que sejam necessários. A embalagem deve
conter a validade de no mínimo de 15 dias a 1 mês, com
registro obriqatório do ministério competente.

27

Leite de coco - leite de coco modificado, pasteurizado e
homogenizado, reduzido teor de gordura (máximo de 15%
p/p) e demais substâncias permitidas p/ a fabricaçáo,
embalagem de vidro ou plástico com 500mL em perfeitas
condições de vedaçáo e isenta de contaminação de
qualquer tipo. A embalagem deve conteÍ a validade de no
mínimo 06 meses, com os regisúos obrigatórios do
ministério competente.

Unidade
de

500m1
1.200 Kicoco 4,45 5.340,00

29

Macarrâo - massa tipo espaguete, média com ovos,
embalagem de polietileno atóxica de 5009 e embalagem
secundária com í0k9. A embalagem deve conter a
validade de no mínimo 06meses a 01 ano, com os
registros obrigatórios do ministério competente.

Unidade
de 500G 12 000

Bom
Sabor 2,55 30 600,00

32

Oleo comestível - de soja, refinado, obtido de espécie
vegetal, isento de ranÇo e substâncias estranhas,
acondicionado em frasco plástico com 900mL, embalado
em caixa de papeláo reforçada com 18 litros. A
embalagem deve conter a validade de no mínimo
06meses a 0l ano, com os registros obrigatórios do
ministério competente.

Unidade
de

900m1
2.000 Soya 9,20 18.400,00

33

Ovos - Tipo l, branco, com casca porosa, isenta de
rachaduras e sujidades, cheiro e sabor característico,
embalados em bandejas de papeláo com 30 unidades. A
embalagem deve conter a validade, com os registros
obrigatórioLdo ministério competente.

Bandeja
com 30

unidades
cada

í.000 Kumaroto 12,50 12.500,00

34

Pão - Tipo baguetinho - isento de sujidades, parasitas,
larvas e detritos animais ou vegetais, com cheiro e sabor
característico, com 509 a unidade, embalada em sacolas
de polietileno transparente com 10 ou 15 unidades. A
distribuição deverá ser realizada pelo fornecedor de
acordo com as necessidades. A embalagem deve conter a
validade de no mínimo 10 dias, com os registros
obrigatórios do ministério competente.

Kg 3.620
Padaria
Globo

9,99 36.1 63,80

37

Sal - Refinado, iodado, de naturais,
ausência de sujidades e impurezas orgânicas, com no
mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo,
acondicionado em saco plástico de polietileno com lkg e
embalagem secundária com 'tOkg ou 30 Kg. A embalagem
deve conter a validade de no mínimo de 0'l ano, com os

do

Kg 1.000 Coelho 1,23 1.230,00

39

Vinagre de - Produto natural, resultante da
fermentação acética simples; isento de corantes artificiais,
ácidos orgânicos e minerais estranho, sujidades, material
terroso e detritos animais e vegetais; validade mínima 10
meses a contar da êntrega; acondicionado em frascos
plásticos com tampa inviolável, hermeticamente fechada,
com 500 ml, rotulado e com registros obrigatórios do
ministério da

Unidade
de

500m1
3.000 Só alho 1,50 4.500,00

ITEM -

40

Carne Bovina de 2" (acém ou músculo) - Congelada em
peÇas, com no máximo 3% de água, 10o/o de gordura e
30Á aponevroses, cor própria sem manchas esverdeadas,
cheiro e sabor próprio, com ausência de parasitas e
larvas, deve ser isenta de cartilagens. Embalagem a
vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, flexível e
resistente, que garanta integridade do produto até o
momento do consumo. Em pacotes de 1kg,
acondicionados em caixas lacradas de 10k9. Rotulagem:
Na embalagem devem constar dados de identificação e
informações nutricionais do produto, validade mínima de
30 dias a partir da data da entrega, no do registro no SlF,
SIE ou SlM. Veículos de Entreqa: Veículo em carroceria

Kg 3.750

M

Fortboi 26,50 99.375,00

(^,
I
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fechada, lsotérmica e higienizada. Apresentando
Certificado de Vistoria, emitido no município ou estado,
expedido pela respectiva autoridade sanitária, em
atendimento à Lei 6.437177 e o Decreto Estadual no

20.786, de í0/08/98, ao Código Sanitário do Estado de
Pernambuco - AÍ1.275 caput, §'1o e Ar1. 277 e Portaria
CVS-15, de07111191 .

Valor Total registrado: R$ 428.383,00 (Quatrocentos e vinte e oito mil, trezentos e oitenta e três reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo
Município de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas
no Edital do Pregão Eletrônico No 003/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de
Preços e Edital de Pregão Eletrônico No 003/2022.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: A Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e
Juventude de Chã Grande adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente
Ata.

3.'1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no
Diário Oficial dos Municipios de Pernambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto no 7.89212013, o preço registrado
poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a Secretaria de
Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de Chã Grande convocar os fornecedores registrados para
negociar o novo valor.

4.í - Caso o Íornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria de Educação, Esportes,
Cultura, Turismo e Juventude de Chã Grande poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores
registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse Íim.

4.2 - Os preços não serão reajustados 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 proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado
efetuada pela Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de Chã Grande à época da
licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura.

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

6.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justiÍicativa aceitável.

6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado; e

6.4 - tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
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6.4.2 - O fornecêdor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato

:iipei,.enient" qo= 
"n"i.," 

conipíonnêiêí " 
p"r*,'^ execriÉa ecntratia!, dacoiienl-e: de caso fa:"iiiie o:-i de

feiç= maiar", devidamenta connp:'ovadas'

z - DA txwLGAÇÃo DA ATA DE REGtsrRo DE pREÇos: A pubticação resumida desta Ata de Resistrs de

preços na irnprensa oíicial, que ê. coldição indispensável p"r, ,ur'ã'.a"ia, será providenciada pe1g Ôrgâo

Gerenciador até o quinioã"'útii cio mês'="guint; ao de súa assinatura, pâra ocorrer no prazo de vinte cjias

daquela data.

ü-uUI.UKU:UForoparaolnmlrquestoesfelatlveseopresentecompromlssoo.epreslT:ooeservlçoserao
Foro da comarca oe eáãtarpÉ, com pra.luizo a qualquer outro, por mais pnviiegrado quô sêra'

E, por estai'em assim juíos e Contratados, assinam o Presente instrumênto em 03 (três) ',ias de iguel teor e foÍma,

para todos os Íins Previstos em direito, na Presença das duas testêmunhas identiÍicadas, que a tudo

assistirar:n e que tannbénn o subscre'lenn-

]r8.k*:,1"
cPFrtlF N' Uz7.oo9. 254-1 2

Secrctário Municipal de Educação, Espot'tês, Gultura,
Turismo e Juventude

oo
COMÉRCIo DE ALIMENTO§

ME.

CCNTRATADA
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