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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20170629 

 

 

Ao Um  dia do Mês de Setembro de Dois Mil e Dezessete, a Prefeitura Municipal de VIGIA DE 

NAZARÉ / Secretaria Municipal de Educação, com sede na Av. Noêmia Belém, s/n, Bairro Centro, 

nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e 

das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão 

Presencial para Registro de Preços n° 9/2017-011SEMED,   RESOLVE registrar os preços visando 

futura contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, perecíveis e não 

perecíveis, com entrega parcelada, para alimentação escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino 

atendido pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, tendo sido os referidos preços 

oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Registro de Preços visando futura contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros 

alimentícios, perecíveis e não perecíveis, com entrega parcelada, para alimentação escolar dos alunos 

da rede Municipal de Ensino atendido pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
 

  
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE  Marca     QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00001  ACHOCOLATADO EM PÓ - EM PÓ INSTANTÂNEO              QUILO    Marata     5,748.00             6,800        39.086,40 

        achocolatado EM PÓ  INSTANTÂNEO,  contendo os seguintes 

        ingredientes: açúcar, cacau em pó, soro de leite, aroma 

        natural de chocolate,  sem  corantes  artificiais,  sem 

        glúten. Embalagem primária:  embalagem  de 200g a 400g, 

        aluminizada e resistente.  O  prazo  de  validade  deve 

        estar claramente expresso  na  embalagem  do produto, e 

        deve ser de  no  mínimo  180  dias  a contar da data de 

        entrega.                                                

 00002  AÇÚCAR TRITURADO EXTRA ESPECIAL.                    QUILO    Itamarati  22,097.00             2,900        64.081,30 

        AÇÚCAR TRITURADO EXTRA  ESPECIAL  -  triturado  branco, 

        puro, natural e  isento  de  matéria terrosa; Embalagem 

        primária: Embalagem de   1  kg,  em  saco  plástico  de 

        polietileno atóxico, branco  e  resistente.  O prazo de 

        validade deve estar claramente expresso na embalagem do 

        produto, e deve  ser  de no mínimo 180 dias a contar da 

        data de entrega.                                        

 

 00003  LEITE EM PÓ INTEGRAL.                               QUILO     CCGL       16,398.00            22,500       368.955,00 

        LEITE EM PÓ INTEGRAL - solúvel e instantâneo; Embalagem 

        primária: embalagem aluminizada  apropriada  de 200g. O 

        prazo de validade  deve  estar  claramente  expresso na 

        embalagem do produto,  e  não  inferior  a  180  dias a 

        contar da data de entrega.                              

 

00004  BISCOITO SALGADO.                                   QUILO     TRIOLINO     6,410.00             3,500        22.435,00 

        BISCOITO SALGADO -   tipo  "cream  cracker",  deve  ser 

        fabricado a partir  de matérias-primas sãs e limpas, em 

        perfeito estado de  conservação, sem apresentar excesso 

        de dureza e   nem   quebradiço.   Embalagem   primária: 

        embalagem plástica apropriada  de  400g, cada embalagem 

        deverá conter especificações completa do produto (valor 

        nutricional, peso e  etc).  O  prazo  de  validade deve 

        estar claramente expresso  na  embalagem  do produto, e 

        deve ser de  no  mínimo  180  dias  a contar da data de 

        entrega.                                                

 

 00005  BISCOITO DOCE.                                      QUILO     TRIGOLINO     267.00             7,600         2.029,20 

        BISCOITO DOCE -  tipo  maisena,  consistência crocante, 

        sem corantes artificiais; embalagem primária: embalagem 

        plástica apropriada de   400g,  cada  embalagem  deverá 

        conter especificações completa    do   produto   (valor 

        nutricional, peso e  etc).  O  prazo  de  validade deve 

        estar claramente expresso  na  embalagem  do produto, e 

        deve ser de  no  mínimo  180  dias  a contar da data de 

        entrega.                                                

 00006  MACARRÃO ESPAGUETE.                                 QUILO     Viccari     10,157.00             4,250        43.167,25 

        MACARRÃO ESPAGUETE -   fino,   com   sêmola.  Embalagem 

        primária: embalagem apropriada  de  500g.  O  prazo  de 

        validade deve estar claramente expresso na embalagem do 

        produto, e deve  ser  de no mínimo 180 dias a contar da 

        data de entrega.                                        
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 00007  MACARRÃO TIPO PARAFUSO.                             QUILO    Vicarri     4,974.00             4,250        21.139,50 

        MACARRÃO TIPO PARAFUSO    -   com   sêmola.   Embalagem 

        primária: embalagem apropriada  de  500g.  O  prazo  de 

        validade deve estar claramente expresso na embalagem do 

        produto, e deve  ser  de no mínimo 180 dias a contar da 

        data de entrega.                                        

 00008  ARROZ TIPO 1.                                       QUILO    Italianinho 37,801.00             3,230       122.097,23 

        ARROZ TIPO 1  -  longo,  fino, sem glúten, contendo, no 

        mínimo, 90% de  grãos  inteiros  com, no máximo, 14% de 

        umidade, com rendimento  após cocção de, no mínimo, 2,5 

        vezes a mais;   devendo   também  apresentar  coloração 

        branca, grãos íntegros  e  soltos  após  o cozimento. O 

        produto deverá ter    registro    no    Ministério   da 

        Agricultura Pecuária e      Abastecimento-MAPA     e/ou 

        Ministério da Saúde.   Embalagem   primária:  Embalagem 

        apropriada plástica, transparente, atóxico e resistente 

        de 1 kg.  O  prazo  de  validade  deve estar claramente 

        expresso na embalagem  do  produto,  e  deve  ser de no 

        mínimo 180 dias a contar da data de entrega.            

 00009  MILHO BRANCO.                                       QUILO      Mariza     3,408.00             6,080        20.720,64 

        MILHO BRANCO -   milho   de  Canjica  branco,  tipo  I, 

        beneficiado, polido, limpo;   ausência   de  sujidades, 

        parasitas e larvas.  Suas  condições  deverão  estar de 

        acordo com a  portaria  nº 109, de 24/02/1989, portaria 

        RDC 263 de  22/09/05  e  suas  alterações  posteriores. 

        Embalagem primária: embalagem  apropriada  de  500g.  O 

        prazo de validade  deve  estar  claramente  expresso na 

        embalagem do produto,  e deve ser de no mínimo 180 dias 

        a contar da data de entrega.                            

 00010  MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL.                        QUILO       Ole         589.00             5,600         3.298,40 

        MOLHO DE TOMATE   TRADICIONAL   -   Molho   de  tomate, 

        tradicional. Embalagem primária:  embalagem  apropriada 

        de 340g. O  prazo  de  validade  deve  estar claramente 

        expresso na embalagem  do  produto,  e  deve  ser de no 

        mínimo 180 dias a contar da data de entrega.            

 00011  VINAGRE DE ÁLCOOL.                                  LITRO       Mariza     1,610.00             2,820         4.540,20 

        VINAGRE DE ÁLCOOL  -  claro,  com  acidez mínima de 4%. 

        Embalagem primária: garrafa  plástica apropriada de 500 

        ml. O prazo  de validade deve estar claramente expresso 

        na embalagem do  produto,  e  deve ser de no mínimo 180 

        dias a contar da data de entrega.                       

 00012  TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA.                       QUILO       Mariza     2,642.00             6,500        17.173,00 

        TEMPERO COMPLETO SEM  PIMENTA  -  a  base  de  sal, sem 

        pimenta, sem conservantes    e    corantes.   Embalagem 

        primária: embalagem apropriada  de  200g a 1kg. O prazo 

        de validade deve estar claramente expresso na embalagem 

        do produto, e  deve  ser de no mínimo 180 dias a contar 

        da data de entrega.                                     

 

00013  ÓLEO DE SOJA REFINADO                               LITRO         Liza      5,777.00             4,470        25.823,19 

        ÓLEO DE SOJA   REFINADO   -   obtido  de  matéria-prima 

        vegetal, aspecto límpido  e  isento de impurezas, cor e 

        odor característicos. Embalagem  primária: embalagem em 

        garrafa plástica apropriada  de  900  ml.  O  prazo  de 

        validade deve estar claramente expresso na embalagem do 

        produto, e deve  ser  de no mínimo 180 dias a contar da 

        data de entrega.                                        

 

 

 00014  FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO.                  QUILO        Jagua      18,590.00            12,500       232.375,00 

        FILÉ DE PEITO  DE  FRANGO CONGELADO - Filé de peito sem 

        pele e sem  osso; congelado, com aspecto, cor, cheiro e 

        sabor próprios; sem   manchas   e   parasitas;  devendo 

        obedecer ao valor  limite  de 6% de água. Acondicionado 

        em embalagem preferencialmente   a   vácuo.  O  produto 

        deverá estar acondicionado  e  ter  sido  preparado  de 

        acordo com legislação  vigente.  Suas condições deverão 

        estar de acordo  com  a  portaria  210, de 10/11/98, do 

        Ministério da Agricultura,          Pecuária          e 

        Abastecimento-MAPA. Embalagem primária:       embalagem 

        apropriada plástica, transparente e atóxica de 1 kg a 2 

        kg. O prazo  de validade deve estar claramente expresso 

        na embalagem do  produto,  e  deve  ser de no mínimo 10 

        (dez) meses a  contar  da  data de entrega, mantido sob 

        congelamento a - 18 ø C.                                

  

 

00015  CARNE BOVINA CORTE TRASEIRO MAGRO CONGELADO EM CUB  QUILO        Mafripar   4,445.00            23,180       103.035,10 

        OS                                                 

        CARNE BOVINA CORTE  TRASEIRO  MAGRO CONGELADO EM CUBOS- 

        Opções de corte:  coxão  mole  e patinho. Carne bovina, 

        congelada, com aspecto,  cor,  cheiro e sabor próprios. 

        Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem 

        (eliminação dos excessos  de  gorduras,  cartilagens  e 

        aponevroses). A carne     bovina     congelada     deve 

        apresentar-se livre de  parasitas, sujidades e larvas e 

        qualquer substancia contaminante que possa alterá-la ou 

        encobrir qualquer alteração.  O produto deverá estar de 

        acordo com a  legislação vigente, em especial o Decreto 

        30.691 de 29/03/52, Ministério da Agricultura, Pecuária 

        e Abastecimento- MAPA,  a  portaria  nº  5  de 8/11/88, 

        SIPA/DIPOA, RDC da   Agência   Nacional  de  Vigilância 

        Sanitária- ANVISA-nº 12,  de  02/01/01,  e  a Instrução 

        Normativa nº 22  de 24/11/05 Ministério da Agricultura, 

        Pecuária e Abastecimento-MAPA.  O  produto deverá estar 

        acondicionado e ser   transportado   de  maneira  a  se 
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        garantir a integridade  do  produto  até  o  momento do 

        consumo, em embalagem   preferencialmente  a  vácuo.  A 

        embalagem deverá conter   a   impressão  em  tinta,  na 

        embalagem do selo de inspeção (S.I.F, S.I.E); embalagem 

        apropriada plástica, transparente  e  atóxica  de 1kg a 

        2kg. O prazo de validade deve estar claramente expresso 

        na embalagem do  produto,  e  deve  ser de no mínimo 10 

        (dez) meses a  contar  da  data de entrega, mantido sob 

        congelamento a - 18                                     

 

 

00016  CARNE BOVINA CORTE TRASEIRO MOÍDA CONGELADA (PATIN  QUILO         Mafripar     14,811.00            11,000       162.921,00 

        HO)                                                

        CARNE BOVINA CORTE TRASEIRO MOÍDA CONGELADA (PATINHO) - 

        Carne bovina; patinho;  moída;  congelada com no máximo 

        10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

        próprios; o produto  deverá  estar  acondicionado e ser 

        transportado de maneira  a se garantir a integridade do 

        produto até o  momento do consumo, preferencialmente em 

        embalagem a vácuo. Embalagem e condições devem estar de 

        acordo com a   legislação  em  vigor,  em  especial  as 

        Instruções Normativas nº    83,    de   21/11/2003   do 

        Ministério da Agricultura,          Pecuária          e 

        Abastecimento-MAPA. A embalagem    deverá    conter   a 

        impressão em tinta,  na  embalagem  do selo de inspeção 

        (S.I.F, S.I.E); embalagem      apropriada     plástica, 

        transparente e atóxica  de  500g  a  1kg.  O  prazo  de 

        validade deve estar claramente expresso na embalagem do 

        produto, e deve  ser  de  no  mínimo  10  (dez) meses a 

        contar da data de entrega, mantido sob congelamento a - 

        18 ø C.                                                 

 00017  CHARQUE BOVINO MAGRO DIANTEIRO DE 1º QUALIDADE      QUILO        B. Charque 4,217.00            24,910       105.045,47 

        CHARQUE BOVINO MAGRO DIANTEIRO DE 1º QUALIDADE - Curada 

        e seca, a base de carne bovina e sal, com baixo teor de 

        gordura, apresentar odor  agradável,  característica  e 

        consistência firme. O  produto  deverá possuir registro 

        do Ministério da  Agricultura,  conter selo de inspeção 

        federal (SIF), estadual  (SIE).  O produto deverá estar 

        acondicionado e ser   transportado   de  maneira  a  se 

        garantir a integridade  do  produto  até  o  momento do 

        consumo, embalagem preferencialmente a vácuo. Embalagem 

        primária: embalagem apropriada plástica, transparente e 

        atóxica de 1  a  5  kg.  O prazo de validade deve estar 

        claramente expresso na embalagem.                       

 00018  ADOÇANTE DIETÉTICO                                  LITRO         Mariza     2.00            26,000            52,00 

        ADOÇANTE DIETÉTICO -  À  base  de  edulcorante natural, 

        líquido transparente. Acondicionado     em    embalagem 

        resistente atóxica. Deverá     atender     todas     as 

        especificações contidas na  legislação  vigente  para o 

        produto. Embalagem apropriada  até 100 ml, com validade 

        de até 180 dias a a partir da data de entrega.          

 00019  LEITE DE SOJA                                       LITRO         Soy        28.00            50,000         1.400,00 

        LEITE DE SOJA - Para diluição. Embalagem aluminizada ou 

        em polietileno. Rotulagem  com  valores  nutricionais e 

        outras especificações de   acordo   com   a  legislação 

        vigente. Embalagem primária:    embalagem    apropriada 

        plástica, transparente e  atóxica de até 220 g. O prazo 

        de validade deve    estar    claramente   expresso   na 

        embalagem, e não deverá ser inferior a 90 dias.         

 00020  ALHO A GRANEL                                       QUILO         Mariza      476.00            25,000        11.900,00 

        ALHO A GRANEL  - 100% natural. De boa qualidade, isento  

        de mofo e impureza. A embalagem obrigatoriamente deverá 

        ser uniforme quanto  ao  tipo  e peso para a quantidade 

        total solicitada, de  até 1 kg. Rotulagem de acordo com 

        a legislação vigente.  O  prazo  de validade deve estar 

        claramente expresso na  embalagem,  e  não  deverá  ser 

        inferior a 30 dias.                                     

 00021  AMIDO DE MILHO PARA MINGAU TIPO CREMOGEMA TRADICIO  QUILO         Cremogema    200.00             6,000         1.200,00 

        NAL                                                

        AMIDO DE MILHO PARA MINGAU TIPO CREMOGEMA TRADICIONAL - 

        Deve ser fabricado  a  partir  de matérias primas sãs e 

        limpas, isentas de  matéria terrosa e de parasitos. Não 

        poderá apresentar umidade,  fermentação  ou ranço. Deve 

        produzir ligeira crepitação  quando comprimido entre os 

        dedos. Não deverá  apresentar  resíduos  ou  impurezas, 

        bolor ou cheiro  impróprio  para  o  produto. Embalagem 

        primária apropriada até 200 ml, com validade de até 180 

        dias a à partir da data de entrega.                     

 00022  COLORÍFICO                                          QUILO          Mariza    1,126.00             6,900         7.769,40 

        COLORÍFICO - produto  constituído  pela mistura de fubá 

        de milho com  urucum  em pó, acondicionado em embalagem 

        resistente de polietileno     atóxico     transparente, 

        contendo 100g, com  identificação na embalagem (rótulo) 

        dos ingredientes, valor  nutricional, peso, fornecedor, 

        data de fabricação  e  validade.  Isento  de sujidades, 

        parasitas, larvas e  material estranho. Com validade de 

        até 180 dias a à partir da data de entrega.             

 00023  BISCOITO ISENTO DE GLÚTEN                           QUILO          F Cia        28.00            19,000           532,00 

        BISCOITO ISENTO DE  GLÚTEN  -  Tipo  polvilho ou outro. 

        Contendo embalagem de polietileno atóxico transparente. 

        Rotulagem e produto   de   acordo   com  especificações 

        contidas na legislação   vigente.   Embalagem  primária 

        apropriada até 500  g,  com  validade  de até 90 dias a 

        partir da data de entrega.                              

 00024  AVEIA FLOCOS FINOS                                  QUILO        Natu Qualy    200.00            12,900         2.580,00 

        AVEIA FLOCOS FINOS  -  Deve  ser  constituído de folhas 
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        sãs, limpas e   desidratadas,   acondicionado  em  saco 

        plástico transparente, atóxico,       resistente      e 

        hermeticamente vedado. Deve  apresentar aspecto, cheiro 

        e sabor característico.   Rotulagem  de  acordo  com  a 

        legislação vigente. Embalagem  primária  apropriada até 

        250 g, com  validade de até 180 dias a à partir da data 

        de entrega.                                             

 

00025  CEBOLA DE CABEÇA 1ø QUALIDADE                       QUILO         Regional     4,333.00             3,250        14.082,25 

        CEBOLA DE CABEÇA  1ø QUALIDADE - Aparência fresca e sã, 

        perfeito estado de  desenvolvimento.  Isento de danos e 

        defeitos de natureza   física   ou  mecânica,  doenças, 

        brotos, terra aderente,    sujidades    e    defensivos 

        agrícolas. Embalagem primária apropriada até 01 kg, com 

        validade não inferior a 5 dias.                         

     

00026  LEITE ZERO LACTOSE                                  LITRO         Itambé          70.00             5,590           391,30 

        LEITE ZERO LACTOSE  -  Leite  UHT,  semidesnatado, para 

        dietas com restrições  de  lactose. Embalagem tetra pak 

        de até 1  lt.  Deverá  atender  todas as especificações 

        contidas na legislação  vigente  para  o  produto,  com 

        validade não inferior a 180 dias.        

 

 00027  MARGARINA COM SAL                                   QUILO       Margarete      2,258.00             6,960        15.715,68 

        MARGARINA COM SAL  -  com  teor  de lipídios entre 50 a 

        80%, na embalagem  deverá  constar  data  da fabricação 

        data de validade  e  número  do  lote  do  produto. Com 

        registo no Ministério   da  Agricultura.  Rotulagem  de 

        acordo com a  legislação  vigente.  Embalagem  primária 

        apropriada até 300  g,  com validade não inferior a 180 

        dias.                                                   

 00028  OVO DE GALINHA INTEIRO DE 1ª QUALIDADE              UNIDADE       Cami       148,180.00             0,460        68.162,80 

        OVO DE GALINHA  INTEIRO  DE 1ª QUALIDADE - deverá estar 

        acondicionado em embalagem    íntegra,    tipo   médio, 

        frescos, secionados, com  embalagem primária atóxica em 

        dúzias e embalagem   secundária   de   papelão  atóxico 

        resistente não reutilizado.     Produto    isento    de 

        rachaduras, estufamento da    câmara    interna,    sem 

        sujidades. Casca do ovo limpa, áspera, fosca. Cor, odor 

        e aspectos característicos.  A  embalagem  deverá estar 

        devidamente rotulada conforme    legislação    vigente. 

        Embalagem primária apropriada  até  350  unidades,  com 

        validade não inferior a 30 dias.                        

 00029  PÃO DE CHÁ 50 G                                     QUILO         M Leve      16,133.00             9,000       145.197,00 

        PÃO DE CHÁ  50  G  -  Pão com massa de farinha de trigo 

        especial, farinha de  trigo  integral,  água,  fermento 

        biológico, açúcar entre  outros.  Não  deve  apresentar 

        amanho irregular e    não    integridade    da    massa 

        (esfarelando ao toque   dos  dedos)  e  amassamento  do 

        produto. Embalagem primária  apropriada  até 01 kg, com 

        validade não inferior a 03 dias.                        

 

00030  PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA (SABORES: FRANGO E CA  QUILO          Natuqualy      437.00             5,960         2.604,52 

        RNE)                                               

        PROTEÍNA DE SOJA  TEXTURIZADA (SABORES: FRANGO E CARNE) 

        - Embalagem primária:   saco   de  polietileno  leitoso 

        contendo 01 kg  acondicionado  em  caixa de papelão com 

        total de 10  kg.  Valores  nutricionais  e rotulagem de 

        acordo com a  legislação  vigente.  Embalagem  primária 

        apropriada até 500  g,  com validade não inferior a 180 

        dias.                                    

 00031  SAL REFINADO IODADO                                 QUILO          Norsal       2,320.00            1,030         2.389,60 

        SAL REFINADO IODADO  -  Obtido de matéria prima vegetal 

        em bom estado  sanitário,  estar  isento de substâncias 

        estranhas a sua composição. Aspecto límpido, cor e odor 

        característicos. Rotulagem de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem primária  apropriada  até  1 kg, com 

        validade não inferior a 180 dias.                       

 

                                                                                            

  

 00032  IOGURTE INTEGRAL SABOR MORANGO                      LITRO           Vigor       1,065.00            7,590         8.083,35 

        IOGURTE INTEGRAL SABOR  MORANGO  - deverá ser fabricado 

        de matéria prima  de 1ª qualidade. Deverá apresentar as 

        especificações nas embalagens  primárias  e secundárias 

        conforme legislação vigente  para  o produto. Embalagem 

        primária apropriada até 1 lt, com validade não inferior 

        a 90 dias.                                              

 

                                                                                               VALOR TOTAL R$         1.639.982,78  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
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A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua 

assinatura. 

 

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 

Contratante, 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, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas 

com o Contratante. 

 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder a 

cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

Os gêneros alimentícios considerados perecíveis, referentes às escolas da zona urbana serão entregues 

porta a porta, e os demais itens, na sede da SEMED;  

 

As entregas ocorrerão observando o planejamento de entrega de merenda elaborado pela SEMED; 

 

O planejamento de entrega de merenda terá previsão contratual e estabelecerá, para cada unidade 

municipal de educação: 

a) Previsão mensal do quantitativo dos gêneros a serem fornecidos; 

b) Datas mensais para a entrega ou periodicidade de entrega de cada gênero alimentício nas escolas. 
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Havendo necessidade, o Planejamento de Entrega de Merenda, bem como os endereços para 

recebimento dos alimentos poderão sofrer alterações a ser determinadas pela SEMED ao longo da 

execução contratual, que deverão, no entanto, ser comunicados com 30 dias de antecedência à 

contratada. 

 Excepcionalmente os fornecedores poderão ser chamados a realizar entregas não contempladas pelo 

planejamento de entrega de merenda, desde que tais entregas ocorram mediante requisição prévia 

encaminhada à contratada com até 10 (dez) dias de antecedência, sempre se observando o saldo 

contratual existente, devendo a entrega ser realizada em até 03 (três) dias subseqüentes ao pedido. Caso 

o prazo vença em um dia não-útil, fica este prorrogado para o dia útil subseqüente. 

 Inexistindo o Planejamento de entrega de merenda de determinada escola, previsão sobre as datas e/ou 

periodicidade de entrega, as entregas ocorrerão mediante requerimento prévio da SEMED, o qual 

deverá ser atendido pela contratada em dez dias contados da data da requisição. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 

O Pagamento será efetuado pela SEMED mensalmente mediante a apresentação pela contratada de: 

a) Nota Fiscal contendo a discriminação detalhada, quantitativa e qualitativa, dos gêneros entregues 

(NF atestada pelo fiscal do contrato); 

b) Comprovante de Recebimento dos Gêneros devidamente assinado e atestado pelo Diretor ou vice-

diretor da Unidade de Ensino, conforme estabelecido no item 8.2 do Termo de Referência conjunto 

com um membro do Conselho Escolar e uma testemunha da comunidade escolar. 

O Comprovante de Recebimento deverá conter, obrigatoriamente: 

a) A discriminação de cada gênero entregue, inclusive com a verificação do prazo de validade de 

cada produto; 

b) A indicação do quantitativo recebido em quantidades unitárias (caixas, quilo, litros etc); 

 

A entrega realizada sem a comprovação nos termos do item 10.1 do Termo de Referência, ou com a 

ressalva constante no Comprovante de recebimento de que não tenha ocorrido na forma do 

Planejamento de entrega de Merenda ou (sendo o caso, de requisição prévia da SEMED), não estará 

apta para comprovar a liquidação da despesa para fins de pagamento, e ensejará a apuração de 

responsabilidade. 

 O Pagamento será efetuado pela contratante mediante a entrega dos documentos descritos no item 

10.1 do Termo de Referência, até o décimo dia útil do mês subseqüente daquele em que realizou a 

entrega. 

O pagamento das entregas previstas pelo Planejamento de entrega de Merenda será previamente 

garantido mediante a nota de empenho quadrimestral a ser realizado na modalidade "estimativo". 

O não encaminhamento da fatura à SEMED até o quinto dia útil do mês subseqüente daquele em que 

se realizou a entrega impossibilitará o processamento dessa fatura, ficando a execução financeira da 
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mesma para o mês posterior, sem que isso implique juros, mora ou outras sanções para a SEMED. 

Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal será 

devolvida ao contratado pela SEMED e o pagamento ficará pendente até que se providenciem as 

medidas saneadoras. 

No caso de erros na nota, o prazo para pagamento inicia-se após a regularização da situação ou 

reapresentação da Nota Fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para a 

SEMED, nem deverá haver prejuízo na execução do contrato. 

 

A SEMED reserva-se no direito de, motivadamente, suspender o pagamento se a execução do contrato 

estiver em desacordo com as especificações. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. 

 

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 Presencial para Registro de Preços n° 9/2017-

011SEMED, 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. 
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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 contratante no, 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 

 

À Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da 

Lei nº 8.666/1993. 

 

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 

 Os Gêneros Alimentícios adquiridos serão entregues pela Contratada no local indicado pela SEMED 
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em datas, horários e quantidades predeterminados pelo Contratante, através do Planejamento de 

Entrega de Merenda, feito por sua nutricionista de alimentação escolar, podendo os locais serem 

excluídos ou acrescidos, à critério exclusivo da Contratante, sem que importe em acréscimo dos 

valores pactuados. Para a entrega dos referidos Gêneros Alimentícios será necessário que a Contratada 

siga os preceitos estabelecidos nas guias de entrega devidamente assinadas pela nutricionista do 

município responsável pela alimentação escolar.  

 Os Gêneros Alimentícios adquiridos serão recebidos por pessoa previamente designada (sem que com 

isso seja suprimido a responsabilidade de gestor/diretor da escola). Não sendo admissível, e 

configurando infringência contratual, a entrega do produto a terceiro não autorizado, pelo que, a 

Contratante não se responsabiliza para todos os fins de direito, os resultados danosos pelo não 

cumprimento de tal procedimento. 

O horário de entrega dos gêneros alimentícios deverá ser de 2ª-feira a 6ª-feira das 08:00hs às 

12:00hs; e dos gêneros PERECÍVEIS, deverá ser realizada impreterivelmente nos horários 

determinados, devendo esta entrega ser efetuada de 2ª-feira a 5ª-feira das 08:00hs às 12:00hs, 

excetuando-se a entrega nas sextas-feiras e em vésperas de feriados; 

a) A distribuição será realizada nos horários determinados, não podendo ocorrer atrasos ou falta de 

Gêneros Alimentícios, salvo por motivo justo e devidamente justificado em documento oficial e aceito 

pela SEMED. 

b) A distribuição de Gêneros Alimentícios deverá ser efetuada de forma estratégica integrada e 

harmônica, de modo a atingir níveis de qualidade e segurança adequados evitando assim faltas ou 

atrasos na entrega dos mesmos, para composição do cardápio. 

c) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita mediante a apresentação da Guia de Entrega de 

Gêneros Alimentícios, devidamente carimbada, assinada e datada pelo Núcleo Administrativo (Diretor 

e Vice-Diretor) secretário (a), técnico (a) em educação ou responsável por ele indicado através de 

documento (sem que com isso seja suprimida a responsabilidade de gestor/diretor da escola), com 

assinatura legível, documento de identificação e carimbo com identificação Funcional. 

 A entrega dos Gêneros Alimentícios, que necessitam de refrigeração, deverá ser efetuada em 

caminhão baú refrigerada, de acordo com as Normas do Decreto nº 31455 de 20/06/82 e Portaria CVS 

6/99 de 10/03/99. Os produtos devem ser mantidos, durante o transporte, às suas respectivas 

temperaturas. 

A entrega dos Gêneros Alimentícios deverá obedecer às especificações em anexo neste edital. Os 

fornecedores dos Gêneros Alimentícios que entregarem em quilogramas, deverá possuir no veículo 

uma balança, com certificação do INMETRO, para ser confirmado o peso estipulado em nota de 

entrega, em presença do responsável pelo recebimento do mesmo na Unidade Escolar. 

O prazo de entrega dos Gêneros Alimentícios deverá ser realizado em até 10 (dez) dias seguidos, sendo 

que caso o prazo vença em um dia não útil ficará prorrogado para o primeiro dia útil subseqüente, 

sendo este prazo contado a partir do recebimento da Nota de Empenho. 
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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; 

- quando não restarem fornecedores registrados; 

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. 
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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. 

 

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 

É permitida a terceirização pela Contratada do serviço de transporte e entrega dos Gêneros 

alimentícios, desde que com a autorização da Contratante, e, no caso da empresa vencedora ser 

autorizada a terceirizar o transporte e a entrega, a mesma deverá apresentar alvará sanitário da empresa 

terceirizada, sob pena de configuração de infringência do registro da em ata. 

Quando convocada, a contratada reunirá com os técnicos da SEMED para apresentar e/ou receber 

informações acerca da prestação do serviço executado ou a executar; 

Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições e qualificações exigidas pela contratação. 

Manter profissional operacional durante a entrega, devidamente uniformizado e identificado, bem 

como e-mail institucional da Contratada atualizado, para a necessidade de qualquer contato. 

Assumir toda a responsabilidade quanto à qualidade dos gêneros alimentícios fornecidos, atestados e 

conferidos por seus empregados e/ou prepostos responsáveis, independente da atuação neste sentido, 

dos técnicos da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, através de sua equipe técnica. 

Cumprir os prazos de entrega estabelecidos pela SEMED, sem atrasos nos fornecimentos. A falta de 

cumprimento deste item dará direito à SEMED de proceder à devolução dos produtos alimentícios que 

não possam ser mais utilizados na data prevista, bem como, desobrigará a Contratante ao pagamento 

respectivo, sem prejuízo às punições legais e administrativas que  a ocorrência provocar. 

Retirar, no prazo de 24 horas, após comunicado da Contratante por qualquer meio, os gêneros 

alimentícios fornecidos em quaisquer das desconformidades contratuais. Não ocorrendo a retirada, a 

Contratante estará isenta do pagamento referente aos mesmos, devendo ser efetuada carta de correção, 

excluindo o (s) produto (s) da Nota Fiscal respectiva. 

Repor no prazo estabelecido, após comunicado da Contratante, realizado por qualquer meio, os 

alimentos/produtos devolvidos, cuja comunicação documental será encaminhada a contratada 

posteriormente, em um prazo de 24 horas. 

 Comunicar à SEMED eventual impossibilidade no fornecimento de algum dos gêneros alimentícios 
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contratado, a fim de que esta estabeleça substituição do gênero por similar em 24 horas após o envio da 

requisição. 

É vedado à empresa Contratada todo e qualquer tipo de contato com as Unidades Escolares, para tratar 

de assuntos pertinentes aos itens e/ou medidas de resolução de assuntos afins, cabendo à SEMED ser 

demandada para tais questões. 

Acondicionar os gêneros alimentícios fornecidos, com suas embalagens, contendo especificação do 

gênero, gramatura (peso) ou quantidade, data de fabricação e/ou validade visíveis e indicação de 

temperatura para armazenamento.  

No caso de alterações sensoriais (cor, odor, textura e paladar), DTA – Doença Transmitida pelo 

Alimento ou intoxicação alimentar e sempre que a Contratante julgar necessário, a Contratante em  

parceria de técnico da vigilância sanitária da SEMSA fica responsável pela coleta de amostra(s) no 

local onde se registrou a ocorrência em até 24 (vinte e quatro) horas, recolher a amostra, enviando a(s) 

mesma(s) a laboratórios credenciados, a fim de submetê-las à análise microbiológica ou outras 

pertinentes, conforme o caso. Se a análise der positiva o ônus das análises será repassado para a 

Contratada e assim como a responsabilidade civil dos possíveis danos causados à clientela do PNAE. 

Identificar em todas as Notas Fiscais emitidas o número das notas de entrega de gêneros alimentícios; 

Consignar nas Notas Fiscais todos os itens nas totalidades, constantes nas notas de empenho; 

Fornecer, no caso de falta de algum produto, outro, similar, mediante autorização da SEMED, 

mantendo o preço inicial do produto e a qualidade ofertada anteriormente, desde que submetido 

previamente a análise técnica de nutricionistas e do setor jurídico do SEMED. 

A aquisição dos gêneros alimentícios é de total responsabilidade da Contratante, bem como o seu 

transporte até as unidades escolares, sem qualquer ônus à Contratada. 

O transporte dos gêneros alimentícios fornecidos deverá ser realizado por veículos adequados, em 

perfeito estado de conservação, higiene e com o laudo de vistoria dos veículos para alimentos 

perecíveis, tudo em conformidade com as exigências legais da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA. 

Caso a Contratada armazene os gêneros alimentícios em depósitos de empresas terceirizadas, 

localizadas dentro do Estado do Pará, as mesmas deverão apresentar os documentos fornecidos, pelas 

respectivas unidades de Vigilância Sanitária local. 

Após a contratação, a empresa contratada sofrerá visitas de inspeção sanitária periódica nos locais em 

que, por ventura, mantenha estoque dos produtos contratados, por um profissional técnico da 

Contratante, sendo que as inspeções serão registradas em relatório próprio, no qual deverão constar 

arquivos fotográficos e/ou filmográficos das instalações inspecionadas com data/hora; Havendo 

qualquer impeditivo para a conclusão da inspeção, valerá o relatório já efetuado, independentemente da 

rescisão imediata do contrato firmado. 

A Contratada se responsabiliza exclusivamente, por qualquer contratação de terceiros, eximindo a 

Contratante de qualquer responsabilidade civil, criminal ou trabalhista perante estes terceiros 

contratados, bem como por quaisquer ônus, direitos ou deveres decorrentes da legislação tributária, 

previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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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 Presencial para Registro de Preços nº  9/2017-011SEMED 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 execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente 

Contrato é o da Justiça Comum de Vigia de Nazaré/PA, porém, se houver utilização de recurso federal, o litígio 

será dirimido pela Justiça Federal de Castanhal/PA. 

 

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. 
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VIGIA DE NAZARÉ-PA, 01 de Setembro de 2017 

 
 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ                                              FUNDO MUNICIPA DE EDUCAÇÃO 

                 C.N.P.J.  nº  05.351.606/0001-95                                                                      HAMILTON DE SOUSA SILVA 

 CAMILLE MACEDO PAIVA DE VASCONCELOS                                          SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

                    PREFEITA MUNICIPAL                                                                                           CPF: 698.089.612-15 

                          CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

TRIADE COMERCIO E SERVOCOS EIRELI-ME 

C.N.P.J. nº 24.497.272/0001-07 

CONTRATADA 

 

 

 

 

                                                                  

KAIZEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENT. EIRE EPP 

C.N.P.J. nº 22.656.435/0001-21 

CONTRATADA     
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ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº20170629 

 
 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de VIGIA 

DE NAZARÉ  e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados , em face à realização da licitação 

na modalidade PREGÃO Nº 9/2017-011SEMED. 
  

Empresa: TRIADE COMERCIO  E  SERVOCOS  EIRELI-ME;  C.N.P.J. nº 24.497.272/0001-07, estabelecida à trav. 9 de janeiro n 

2419, são braz, Belém PA, representada neste ato pelo Sr. ANA LUZIA PEREIRA MATOS, C.P.F. nº 017.977.452-20, R.G. nº 

6429728 PC PA.     
  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE  MARCA         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00001  ACHOCOLATADO EM PÓ - EM PÓ INSTANTÂNEO              QUILO    Marata         5,748.00             6,800        39.086,40 

        achocolatado EM PÓ  INSTANTÂNEO,  contendo os seguintes 

        ingredientes: açúcar, cacau em pó, soro de leite, aroma 

        natural de chocolate,  sem  corantes  artificiais,  sem 

        glúten. Embalagem primária:  embalagem  de 200g a 400g, 

        aluminizada e resistente.  O  prazo  de  validade  deve 

        estar claramente expresso  na  embalagem  do produto, e 

        deve ser de  no  mínimo  180  dias  a contar da data de 

        entrega.                                                

 00002  AÇÚCAR TRITURADO EXTRA ESPECIAL.                    QUILO    Itamarati      22,097.00             2,900        64.081,30 

        AÇÚCAR TRITURADO EXTRA  ESPECIAL  -  triturado  branco, 

        puro, natural e  isento  de  matéria terrosa; Embalagem 

        primária: Embalagem de   1  kg,  em  saco  plástico  de 

        polietileno atóxico, branco  e  resistente.  O prazo de 

        validade deve estar claramente expresso na embalagem do 

        produto, e deve  ser  de no mínimo 180 dias a contar da 

        data de entrega.                                        

 00003  LEITE EM PÓ INTEGRAL.                               QUILO     CCGL           16,398.00            22,500       368.955,00 

        LEITE EM PÓ INTEGRAL - solúvel e instantâneo; Embalagem 

        primária: embalagem aluminizada  apropriada  de 200g. O 

        prazo de validade  deve  estar  claramente  expresso na 

        embalagem do produto,  e  não  inferior  a  180  dias a 

        contar da data de entrega.                              

 00005  BISCOITO DOCE.                                      QUILO     TRIGOLINO         267.00             7,600         2.029,20 

        BISCOITO DOCE -  tipo  maisena,  consistência crocante, 

        sem corantes artificiais; embalagem primária: embalagem 

        plástica apropriada de   400g,  cada  embalagem  deverá 

        conter especificações completa    do   produto   (valor 

        nutricional, peso e  etc).  O  prazo  de  validade deve 

        estar claramente expresso  na  embalagem  do produto, e 

        deve ser de  no  mínimo  180  dias  a contar da data de 

        entrega.                                                

 00006  MACARRÃO ESPAGUETE.                                 QUILO     Viccari        10,157.00             4,250        43.167,25 

        MACARRÃO ESPAGUETE -   fino,   com   sêmola.  Embalagem 

        primária: embalagem apropriada  de  500g.  O  prazo  de 

        validade deve estar claramente expresso na embalagem do 

        produto, e deve  ser  de no mínimo 180 dias a contar da 

        data de entrega.                                        

 00007  MACARRÃO TIPO PARAFUSO.                             QUILO     Vicarri         4,974.00             4,250        21.139,50 

        MACARRÃO TIPO PARAFUSO    -   com   sêmola.   Embalagem 

        primária: embalagem apropriada  de  500g.  O  prazo  de 

        validade deve estar claramente expresso na embalagem do 

        produto, e deve  ser  de no mínimo 180 dias a contar da 

        data de entrega.                                        

 00008  ARROZ TIPO 1.                                       QUILO     Italianinho    37,801.00             3,230       122.097,23 

        ARROZ TIPO 1  -  longo,  fino, sem glúten, contendo, no 

        mínimo, 90% de  grãos  inteiros  com, no máximo, 14% de 

        umidade, com rendimento  após cocção de, no mínimo, 2,5 

        vezes a mais;   devendo   também  apresentar  coloração 

        branca, grãos íntegros  e  soltos  após  o cozimento. O 

        produto deverá ter    registro    no    Ministério   da 

        Agricultura Pecuária e      Abastecimento-MAPA     e/ou 

        Ministério da Saúde.   Embalagem   primária:  Embalagem 

        apropriada plástica, transparente, atóxico e resistente 

        de 1 kg.  O  prazo  de  validade  deve estar claramente 

        expresso na embalagem  do  produto,  e  deve  ser de no 

        mínimo 180 dias a contar da data de entrega.            

 00009  MILHO BRANCO.                                       QUILO      Mariza         3,408.00             6,080        20.720,64 

        MILHO BRANCO -   milho   de  Canjica  branco,  tipo  I, 

        beneficiado, polido, limpo;   ausência   de  sujidades, 

        parasitas e larvas.  Suas  condições  deverão  estar de 

        acordo com a  portaria  nº 109, de 24/02/1989, portaria 

        RDC 263 de  22/09/05  e  suas  alterações  posteriores. 

        Embalagem primária: embalagem  apropriada  de  500g.  O 

        prazo de validade  deve  estar  claramente  expresso na 

        embalagem do produto,  e deve ser de no mínimo 180 dias 

        a contar da data de entrega.                            

 00010  MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL.                        QUILO        Ole            589.00             5,600         3.298,40 

        MOLHO DE TOMATE   TRADICIONAL   -   Molho   de  tomate, 

        tradicional. Embalagem primária:  embalagem  apropriada 

        de 340g. O  prazo  de  validade  deve  estar claramente 

        expresso na embalagem  do  produto,  e  deve  ser de no 

        mínimo 180 dias a contar da data de entrega.            

 00011  VINAGRE DE ÁLCOOL.                                  LITRO      Mariza         1,610.00             2,820         4.540,20 

        VINAGRE DE ÁLCOOL  -  claro,  com  acidez mínima de 4%. 

        Embalagem primária: garrafa  plástica apropriada de 500 
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        ml. O prazo  de validade deve estar claramente expresso 

        na embalagem do  produto,  e  deve ser de no mínimo 180 

        dias a contar da data de entrega.                       

 00012  TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA.                       QUILO      Mariza       2,642.00             6,500        17.173,00 

        TEMPERO COMPLETO SEM  PIMENTA  -  a  base  de  sal, sem 

        pimenta, sem conservantes    e    corantes.   Embalagem 

        primária: embalagem apropriada  de  200g a 1kg. O prazo 

        de validade deve estar claramente expresso na embalagem 

        do produto, e  deve  ser de no mínimo 180 dias a contar 

        da data de entrega.                                     

 00014  FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO.                  QUILO      Jagua        18,590.00            12,500       232.375,00 

        FILÉ DE PEITO  DE  FRANGO CONGELADO - Filé de peito sem 

        pele e sem  osso; congelado, com aspecto, cor, cheiro e 

        sabor próprios; sem   manchas   e   parasitas;  devendo 

        obedecer ao valor  limite  de 6% de água. Acondicionado 

        em embalagem preferencialmente   a   vácuo.  O  produto 

        deverá estar acondicionado  e  ter  sido  preparado  de 

        acordo com legislação  vigente.  Suas condições deverão 

        estar de acordo  com  a  portaria  210, de 10/11/98, do 

        Ministério da Agricultura,          Pecuária          e 

        Abastecimento-MAPA. Embalagem primária:       embalagem 

        apropriada plástica, transparente e atóxica de 1 kg a 2 

        kg. O prazo  de validade deve estar claramente expresso 

        na embalagem do  produto,  e  deve  ser de no mínimo 10 

        (dez) meses a  contar  da  data de entrega, mantido sob 

        congelamento a - 18 ø C.                                

 00016  CARNE BOVINA CORTE TRASEIRO MOÍDA CONGELADA (PATIN  QUILO     Mafripar      14,811.00            11,000       162.921,00 

        HO)                                                

        CARNE BOVINA CORTE TRASEIRO MOÍDA CONGELADA (PATINHO) - 

        Carne bovina; patinho;  moída;  congelada com no máximo 

        10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

        próprios; o produto  deverá  estar  acondicionado e ser 

        transportado de maneira  a se garantir a integridade do 

        produto até o  momento do consumo, preferencialmente em 

        embalagem a vácuo. Embalagem e condições devem estar de 

        acordo com a   legislação  em  vigor,  em  especial  as 

        Instruções Normativas nº    83,    de   21/11/2003   do 

        Ministério da Agricultura,          Pecuária          e 

        Abastecimento-MAPA. A embalagem    deverá    conter   a 

        impressão em tinta,  na  embalagem  do selo de inspeção 

        (S.I.F, S.I.E); embalagem      apropriada     plástica, 

        transparente e atóxica  de  500g  a  1kg.  O  prazo  de 

        validade deve estar claramente expresso na embalagem do 

        produto, e deve  ser  de  no  mínimo  10  (dez) meses a 

        contar da data de entrega, mantido sob congelamento a - 

        18 ø C.                                                 

 00017  CHARQUE BOVINO MAGRO DIANTEIRO DE 1º QUALIDADE      QUILO    B. Charque     4,217.00            24,910       105.045,47 

        CHARQUE BOVINO MAGRO DIANTEIRO DE 1º QUALIDADE - Curada 

        e seca, a base de carne bovina e sal, com baixo teor de 

        gordura, apresentar odor  agradável,  característica  e 

        consistência firme. O  produto  deverá possuir registro 

        do Ministério da  Agricultura,  conter selo de inspeção 

        federal (SIF), estadual  (SIE).  O produto deverá estar 

        acondicionado e ser   transportado   de  maneira  a  se 

        garantir a integridade  do  produto  até  o  momento do 

        consumo, embalagem preferencialmente a vácuo. Embalagem 

        primária: embalagem apropriada plástica, transparente e 

        atóxica de 1  a  5  kg.  O prazo de validade deve estar 

        claramente expresso na embalagem.                       

 00018  ADOÇANTE DIETÉTICO                                  LITRO      Mariza           2.00            26,000            52,00 

        ADOÇANTE DIETÉTICO -  À  base  de  edulcorante natural, 

        líquido transparente. Acondicionado     em    embalagem 

        resistente atóxica. Deverá     atender     todas     as 

        especificações contidas na  legislação  vigente  para o 

        produto. Embalagem apropriada  até 100 ml, com validade 

        de até 180 dias a a partir da data de entrega.          

 00019  LEITE DE SOJA                                       LITRO      Soy              28.00            50,000         1.400,00 

        LEITE DE SOJA - Para diluição. Embalagem aluminizada ou 

        em polietileno. Rotulagem  com  valores  nutricionais e 

        outras especificações de   acordo   com   a  legislação 

        vigente. Embalagem primária:    embalagem    apropriada 

        plástica, transparente e  atóxica de até 220 g. O prazo 

        de validade deve    estar    claramente   expresso   na 

        embalagem, e não deverá ser inferior a 90 dias.         

 00020  ALHO A GRANEL                                       QUILO      Mariza          476.00            25,000        11.900,00 

        ALHO A GRANEL  - 100% natural. De boa qualidade, isento 

        de mofo e impureza. A embalagem obrigatoriamente deverá 

        ser uniforme quanto  ao  tipo  e peso para a quantidade 

        total solicitada, de  até 1 kg. Rotulagem de acordo com 

        a legislação vigente.  O  prazo  de validade deve estar 

        claramente expresso na  embalagem,  e  não  deverá  ser 

        inferior a 30 dias.                                     

 00021  AMIDO DE MILHO PARA MINGAU TIPO CREMOGEMA TRADICIO  QUILO     Cremogema        200.00             6,000         1.200,00 

        NAL                                                

        AMIDO DE MILHO PARA MINGAU TIPO CREMOGEMA TRADICIONAL - 

        Deve ser fabricado  a  partir  de matérias primas sãs e 

        limpas, isentas de  matéria terrosa e de parasitos. Não 

        poderá apresentar umidade,  fermentação  ou ranço. Deve 

        produzir ligeira crepitação  quando comprimido entre os 

        dedos. Não deverá  apresentar  resíduos  ou  impurezas, 

        bolor ou cheiro  impróprio  para  o  produto. Embalagem 

        primária apropriada até 200 ml, com validade de até 180 

        dias a à partir da data de entrega.                     

 00022  COLORÍFICO                                          QUILO     Mariza          1,126.00             6,900         7.769,40 

        COLORÍFICO - produto  constituído  pela mistura de fubá 

        de milho com  urucum  em pó, acondicionado em embalagem 
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        resistente de polietileno     atóxico     transparente, 

        contendo 100g, com  identificação na embalagem (rótulo) 

        dos ingredientes, valor  nutricional, peso, fornecedor, 

        data de fabricação  e  validade.  Isento  de sujidades, 

        parasitas, larvas e  material estranho. Com validade de 

        até 180 dias a à partir da data de entrega.             

 00023  BISCOITO ISENTO DE GLÚTEN                           QUILO      F Cia          28.00            19,000           532,00 

        BISCOITO ISENTO DE  GLÚTEN  -  Tipo  polvilho ou outro. 

        Contendo embalagem de polietileno atóxico transparente. 

        Rotulagem e produto   de   acordo   com  especificações 

        contidas na legislação   vigente.   Embalagem  primária 

        apropriada até 500  g,  com  validade  de até 90 dias a 

        partir da data de entrega.                              

 00024  AVEIA FLOCOS FINOS                                  QUILO    Natu Qualy       200.00            12,900         2.580,00 

        AVEIA FLOCOS FINOS  -  Deve  ser  constituído de folhas 

        sãs, limpas e   desidratadas,   acondicionado  em  saco 

        plástico transparente, atóxico,       resistente      e 

        hermeticamente vedado. Deve  apresentar aspecto, cheiro 

        e sabor característico.   Rotulagem  de  acordo  com  a 

        legislação vigente. Embalagem  primária  apropriada até 

        250 g, com  validade de até 180 dias a à partir da data 

        de entrega.                                             

 00027  MARGARINA COM SAL                                   QUILO    Margarete       2,258.00             6,960        15.715,68 

        MARGARINA COM SAL  -  com  teor  de lipídios entre 50 a 

        80%, na embalagem  deverá  constar  data  da fabricação 

        data de validade  e  número  do  lote  do  produto. Com 

        registo no Ministério   da  Agricultura.  Rotulagem  de 

        acordo com a  legislação  vigente.  Embalagem  primária 

        apropriada até 300  g,  com validade não inferior a 180 

        dias.                                                   

 00028  OVO DE GALINHA INTEIRO DE 1ª QUALIDADE              UNIDADE   Cami      148,180.00             0,460        68.162,80 

        OVO DE GALINHA  INTEIRO  DE 1ª QUALIDADE - deverá estar 

        acondicionado em embalagem    íntegra,    tipo   médio, 

        frescos, secionados, com  embalagem primária atóxica em 

        dúzias e embalagem   secundária   de   papelão  atóxico 

        resistente não reutilizado.     Produto    isento    de 

        rachaduras, estufamento da    câmara    interna,    sem 

        sujidades. Casca do ovo limpa, áspera, fosca. Cor, odor 

        e aspectos característicos.  A  embalagem  deverá estar 

        devidamente rotulada conforme    legislação    vigente. 

        Embalagem primária apropriada  até  350  unidades,  com 

        validade não inferior a 30 dias.                        

 00029  PÃO DE CHÁ 50 G                                     QUILO   M Leve         16,133.00             9,000       145.197,00 

        PÃO DE CHÁ  50  G  -  Pão com massa de farinha de trigo 

        especial, farinha de  trigo  integral,  água,  fermento 

        biológico, açúcar entre  outros.  Não  deve  apresentar 

        amanho irregular e    não    integridade    da    massa 

        (esfarelando ao toque   dos  dedos)  e  amassamento  do 

        produto. Embalagem primária  apropriada  até 01 kg, com 

        validade não inferior a 03 dias.                        

 00031  SAL REFINADO IODADO                                 QUILO     Norsal        2,320.00             1,030         2.389,60 

        SAL REFINADO IODADO  -  Obtido de matéria prima vegetal 

        em bom estado  sanitário,  estar  isento de substâncias 

        estranhas a sua composição. Aspecto límpido, cor e odor 

        característicos. Rotulagem de  acordo  com a legislação 

        vigente. Embalagem primária  apropriada  até  1 kg, com 

        validade não inferior a 180 dias.                       

  

                                                                                                    VALOR TOTAL R$    1.463.528,07 

  

  

Empresa: KAIZEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENT. EIRE EPP; C.N.P.J. nº 22.656.435/0001-21, estabelecida à R LEOPOLDO TEIXEIRA 

LOTE: 66;,  CENTRO, Ananindeua PA, (91) 3224-6855, representada neste ato pelo Sr. EDSON ARAÚJO RODRIGUES, C.P.F. nº 306.877.722-49, R.G. 

nº 4078 CRA AP.                                                                                             

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE    MARCA          QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00004  BISCOITO SALGADO.                                   QUILO     TRIOLINO         6,410.00             3,500        22.435,00 

        BISCOITO SALGADO -   tipo  "cream  cracker",  deve  ser 

        fabricado a partir  de matérias-primas sãs e limpas, em 

        perfeito estado de  conservação, sem apresentar excesso 

        de dureza e   nem   quebradiço.   Embalagem   primária: 

        embalagem plástica apropriada  de  400g, cada embalagem 

        deverá conter especificações completa do produto (valor 

        nutricional, peso e  etc).  O  prazo  de  validade deve 

        estar claramente expresso  na  embalagem  do produto, e 

        deve ser de  no  mínimo  180  dias  a contar da data de 

        entrega.                                                

 00013  ÓLEO DE SOJA REFINADO                               LITRO      Liza            5,777.00             4,470        25.823,19 

        ÓLEO DE SOJA   REFINADO   -   obtido  de  matéria-prima 

        vegetal, aspecto límpido  e  isento de impurezas, cor e 

        odor característicos. Embalagem  primária: embalagem em 

        garrafa plástica apropriada  de  900  ml.  O  prazo  de 

        validade deve estar claramente expresso na embalagem do 

        produto, e deve  ser  de no mínimo 180 dias a contar da 

        data de entrega.                                        

 00015  CARNE BOVINA CORTE TRASEIRO MAGRO CONGELADO EM CUB  QUILO   Mafripar         4,445.00            23,180       103.035,10 

        OS                                                 

        CARNE BOVINA CORTE  TRASEIRO  MAGRO CONGELADO EM CUBOS- 

        Opções de corte:  coxão  mole  e patinho. Carne bovina, 

        congelada, com aspecto,  cor,  cheiro e sabor próprios. 

        Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem 

        (eliminação dos excessos  de  gorduras,  cartilagens  e 

        aponevroses). A carne     bovina     congelada     deve 

        apresentar-se livre de  parasitas, sujidades e larvas e 

        qualquer substancia contaminante que possa alterá-la ou 

        encobrir qualquer alteração.  O produto deverá estar de 
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        acordo com a  legislação vigente, em especial o Decreto 

        30.691 de 29/03/52, Ministério da Agricultura, Pecuária 

        e Abastecimento- MAPA,  a  portaria  nº  5  de 8/11/88, 

        SIPA/DIPOA, RDC da   Agência   Nacional  de  Vigilância 

        Sanitária- ANVISA-nº 12,  de  02/01/01,  e  a Instrução 

        Normativa nº 22  de 24/11/05 Ministério da Agricultura, 

        Pecuária e Abastecimento-MAPA.  O  produto deverá estar 

        acondicionado e ser   transportado   de  maneira  a  se 

        garantir a integridade  do  produto  até  o  momento do 

        consumo, em embalagem   preferencialmente  a  vácuo.  A 

        embalagem deverá conter   a   impressão  em  tinta,  na 

        embalagem do selo de inspeção (S.I.F, S.I.E); embalagem 

        apropriada plástica, transparente  e  atóxica  de 1kg a 

        2kg. O prazo de validade deve estar claramente expresso 

        na embalagem do  produto,  e  deve  ser de no mínimo 10 

        (dez) meses a  contar  da  data de entrega, mantido sob 

        congelamento a - 18                                     

 00025  CEBOLA DE CABEÇA 1ø QUALIDADE                       QUILO   Regional        4,333.00             3,250        14.082,25 

        CEBOLA DE CABEÇA  1ø QUALIDADE - Aparência fresca e sã, 

        perfeito estado de  desenvolvimento.  Isento de danos e 

        defeitos de natureza   física   ou  mecânica,  doenças, 

        brotos, terra aderente,    sujidades    e    defensivos 

        agrícolas. Embalagem primária apropriada até 01 kg, com 

        validade não inferior a 5 dias.                         

 00026  LEITE ZERO LACTOSE                                  LITRO   Itambé             70.00             5,590           391,30 

        LEITE ZERO LACTOSE  -  Leite  UHT,  semidesnatado, para 

        dietas com restrições  de  lactose. Embalagem tetra pak 

        de até 1  lt.  Deverá  atender  todas as especificações 

        contidas na legislação  vigente  para  o  produto,  com 

        validade não inferior a 180 dias.                       

 00030  PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA (SABORES: FRANGO E CA  QUILO   Natuqualy           437.00             5,960         2.604,52 

        RNE)                                               

        PROTEÍNA DE SOJA  TEXTURIZADA (SABORES: FRANGO E CARNE) 

        - Embalagem primária:   saco   de  polietileno  leitoso 

        contendo 01 kg  acondicionado  em  caixa de papelão com 

        total de 10  kg.  Valores  nutricionais  e rotulagem de 

        acordo com a  legislação  vigente.  Embalagem  primária 

        apropriada até 500  g,  com validade não inferior a 180 

        dias.                                                   

 00032  IOGURTE INTEGRAL SABOR MORANGO                      LITRO     Vigor            1,065.00             7,590         8.083,35 

        IOGURTE INTEGRAL SABOR  MORANGO  - deverá ser fabricado 

        de matéria prima  de 1ª qualidade. Deverá apresentar as 

        especificações nas embalagens  primárias  e secundárias 

        conforme legislação vigente  para  o produto. Embalagem 

        primária apropriada até 1 lt, com validade não inferior 

        a 90 dias.                                              

 

                                                                                                    VALOR TOTAL R$      176.454,71 

  

 

 
 VIGIA DE NAZARÉ-PA, 01 de Setembro de 2017 
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TRIADE COMERCIO E SERVOCOS EIRELI-ME 

C.N.P.J. nº 24.497.272/0001-07 

CONTRATADA 

 

 

                                                                  

KAIZEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENT. EIRE EPP 

C.N.P.J. nº 22.656.435/0001-21 

CONTRATADA     
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