ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018

Aos 23 dias do mês de janeiro do ano de 2018, na cidade de Caiabu, Estado de São Paulo, pelo
presente instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU, pessoa jurídica de direito público, inscrita
no CNPJ nº 44.853.505/0001-74, com sede na Rua Henrique Pedro Ferreira, representada por Dario
Marques Pinheiro, Prefeito Municipal, doravante denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, e
a empresa L. R. FERREIRA QUITANDA ME, com sede na Rua Henrique Pedro Ferreira, 202, Centro,
Caiabu, inscrita no CNPJ/MF sob n° 22.480.562/0001-12, neste ato representada por seu representante
legal Sr. Luiz Roberto Ferreira, RG 19.330.958, CPF: 058.808.708-47, doravante denominada
simplesmente DETENTORA DA ATA, ACORDAM proceder, nos termos do Edital de Pregão nº 017/2017,
ao REGISTRO DE PREÇOS, com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas,
atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme
as Lei nº 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir:
1 – Descrição dos Itens:
ITEM

QUANT
ESTIMADA

UN

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
R$

01

8.000

kg

Açúcar cristal:de acordo com as NTA 02 e 52. Contendo
no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação,
isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos
animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do
tipo de açúcar. Sabor doce. Validade mínima 12 meses.
Embalagem primária de saco de polietileno atóxico,
resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 K,
embalagem secundária em fardo de papel multifolhado,
resistente, totalmente fechado com costura resistente ou
fardo plástico, atóxico, transparente, resistente,
termossoldado, contendo 30 Kg.

2,47

02

80 Latas de
400 grs

latas

Farinha láctea Latas com 400 grs, farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar e leite em pó
integral, vitamina e minerais, sal e aromatizante contem
glutem, validade intacta e com validade longa

13,50

03

300 kg

kg

Fubá de milho tipo mimoso: Fabricado a partir de
matérias-primas sãs e limpas obtido pela moagem de
grãos de milho, enriquecido com ferro e ácido fólico, livre
de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e

4,15

1

vegetais, não podendo estar fermentado, rançoso ou
com carunchos, ter no máximo 15 % de umidade e
validade mínima de 6 meses. Embalagem:- Primária de
saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado,
contendo peso líquido de 500g ou 1 Kg; -Secundária em
sacos plásticos transparentes, atóxico, resistente ou em
fardo de papel multifolhado, resistente, totalmente
fechado com costura resistente, contendo 20 Kg.
04

8000 kg

Kg

Arroz Agulhinha: de acordo com as NTA 02 e 33. Longo
fino Tipo 1, beneficiado, polido, com no mínimo 80% de
grãos inteiros, medindo aproximadamente 6 mm após o
polimento, isento de matéria terrosa, de parasitos e de
detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados
no polimento, óleos minerais ou outras substâncias
resinosas ou graxas não comestíveis. Produto de primeira
qualidade. Validade mínima 09 meses. Embalagem:Primária de saco de polietileno atóxico, resistente,
termossoldado, contendo peso líquido 5 Kg; -Secundária
em fardo de papel multifolhado, resistente, totalmente
fechado com costura resistente ou fardo plástico,
atóxico, transparente, resistente, termossoldado,
contendo 30 Kg.

2,93

05

300 kg

kg

Achocolatado em pó: de acordo com as NTA 02 e 40.
Preparado à base de matérias –primas sãs, limpas e
isentas de matéria terrosa, de parasitos, detritos animais,
casca de semente de cacau e de outros detritos vegetais.
Com composição básica dos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó, soro de leite, leite em pó. Com
aparência de pó fino de cor marrom, sabor e cheiro
próprios, com validade mínima de 12 meses.
Embalagem:- Primária de pacote de filme de poliéster
metalizado com polietileno, resistente, termossoldado,
contendo peso líquido de 400g; -Secundária em caixa de
papelão ondulado ou fardo de papel multifolhado,
resistente, totalmente fechado com costura resistente ou
fardo plástico, atóxico, transparente, resistente,
termossoldado, contendo 10 Kg.

7,95

2

06

1.000 kg

Kg

Feijão carioquinha tipo 1: de acordo com as NTA 02 e 14,
novo, classificado com tipo cores, isto é, constituído de
grãos com a mesma coloração admitindo- se no máximo
5% de mistura de outras classes e até 10 % de mistura de
outras variedades da classe cores, isento de matéria
terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais,
pedaços de grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos,
manchados, chuvados, mofados, carunchados e
descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade,
produção da última safra. Validade mínima de 04 meses.
Embalagem:- Primária de saco de polietileno atóxico,
resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 01
Kg; -Secundária em fardo de papel multifolhado,
resistente, totalmente fechado com costura resistente ou
fardo plástico, atóxico, transparente, resistente,
termossoldado, contendo 30 Kg.

7,89

07

140 kg

kg

Amido de milho:

21,70

Branca e sem impureza a base de milho, com validade
longa e com embalagem sem violação.
08

600 kg

Kg

Macarrão tipo parafuso: seca, semolada, de acordo com
as NTA 02 e 49. Fabricada a partir de matérias-primas
selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade, contendo
ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecida com
ferro e ac. Fólico, farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico sem adição de corante artificial. Tendo no
máximo 13% de umidade por 100 g de produto, livre de
material terroso, parasitos, não podendo estar rançoso
ou fermentado, ou ainda com carunchos. Os cortes
deverão ser homogêneos e inteiros. Deverão apresentar
após o cozimento cortes soltos, inteiros, de consistência
macia, porém não papa, pegajosa ou quebrada. Na data
da entrega deverão ter validade de 12 meses. Rotulagem
de acordo com a legislação vigente. Embalagem:Primária de saco de polietileno atóxico, resistente,
termossoldado, contendo peso líquido de 500g; Secundária em caixas de papelão ondulado, ou sacos
transparentes, resistentes com no máximo 10 Kg.

6,35

3

09

600

Kg

Macarrão para sopa corte tipo Ave- Maria: seca,
semolada, de acordo com as NTA 02 e 49. Fabricada a
partir de matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de
boa qualidade, contendo ingredientes básicos: sêmola de
trigo enriquecida com ferro e ac. Fólico, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico sem adição de
corante artificial. Tendo no máximo 13% de umidade por
100 g de produto, livre de material terroso, parasitos,
não podendo estar rançoso ou fermentado, ou ainda com
carunchos. Os cortes deverão ser homogêneos e inteiros.
Deverão apresentar após o cozimento cortes soltos de
consistência macia, porém não papa ou pegajosa. Na
data da entrega deverão ter validade de 12 meses.
Rotulagem de acordo com a legislação vigente.
Embalagem:- Primária de saco de polietileno atóxico,
resistente, termossoldado, contendo peso líquido de
500g; -Secundária em caixas de papelão ondulado, ou
sacos transparentes, resistentes com no máximo 10 Kg.

6,35

10

1.000

Lata
de 1
kg

Extrato de tomate: de acordo com as NTA 02 e 32. Duplo
concentrado, preparado com frutos maduros escolhidos,
sãos, sem pele e sem sementes, isentos de fermentações
e não indicar processamento defeituoso, podendo conter
adição de 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio.
Apresentando substância seca, menos cloreto de sódio,
isento de sujidade, parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais. Produto de primeira linha. Deverá ter cheiro e
sabor próprio e massa bem consistente. Embalagem:Primária em lata de folha de flandres c/ verniz sanitário,
contendo peso líquido de 860 g; -Secundária em caixas de
papelão ondulado, com validade mínima de 18 meses.
Rotulagem de acordo com a legislação vigente.

8,95

11

1.000 cx de
250 grs

Cx de Cha mate Erva mate tostado, sem resíduos com
250 características organolépticas especificas do produto
grs

9,48

12

4.000 lts

Óleo de soja: de acordo com as NTA 02 e 50. Produto
extraído de grãos de soja sãos e limpos, em bom estado
sanitário, apresentando aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares aos mesmos. Deverão estar isentos de ranço,

3,94

lt

4

de substâncias estranhas à sua composição, de outras
características indesejáveis e, de componentes
indicativos de alteração do produto ou de emprego de
tecnologia de fabricação inadequada. Embalagem:Primária em lata de folha de flandres c/ verniz sanitário,
com volume de 900 ml. Ou em garrafas pet de plástico de
acordo com as vigências sanitárias. Validade mínima de
12 meses. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.
13

600 pct de
0,5 kg

14

140 kg

15

800 kg

pct

Kg

Do tipo maisena, com validade longa, sem danos na
embalagem, e com os valores nutricionais especificados
na embalagem

4,45

Colorífero: de acordo com as NTA 02 e 85. Preparo com
matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade.
Constituído de uma mistura de fubá ou farinha de milho
com extrato de urucum, sal e óleos comestíveis. Livre de
matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Isento
de sujidades, parasitos e larvas. Não apresentando cheiro
acre ou rançoso. Aparência pó fino avermelhado. Cheiro
e sabor próprios. Validade mínima de 09 meses.
Embalagem: -Primária em saco plástico termossoldado
com 500g; -Secundária plástica resistente ou fardo de
papelão ondulado, contendo 10 Kg.

16,90

Sal iodado refinado de mesa: de acordo com as NTA 02 e
71. Cristais brancos com granulação uniforme, devendo
passar totalmente por peneira nº 20 (0,841 mm de
abertura) e 25 %, no mínimo, deve passar por peneira nº
60 (0,25 mm de abertura), com anti- umectante.
Contendo sal de iodo não tóxico, na dosagem mínima de
10 mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 Kg de sal, de
acordo com a legislação federal específica. Livre de
matéria terrosa, de parasitos, larvas e de detritos animais
e vegetais. Aparência: cristais de granulação uniforme de
acordo com o tipo. Cor: branca. Cheiro: inodoro. Sabor
salino. Validade mínima de 12 meses. Primária de saco de
polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo
peso líquido de 1 Kg; -Secundária em sacos plásticos
transparentes, atóxico contendo 30 Kg.

1,98

5

16

60 latas

Latas
de
300
grs

Ervilha em conserva: de acordo com as NTA 02 e 31,
inteiras, com tamanho e forma regulares, sem aditivos
químicos, conservadas em água e sal. Livre de
fermentação, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de
detritos animais e vegetais. O produto, inclusive o líquido
de cobertura devem ocupar, no mínimo 90% da
capacidade do recipiente. Aparência: grãos inteiros de
consistência própria. Não esmagados. Cor, cheiro e sabor
próprios. Validade mínima de 12 meses. Embalagem:Primária em lata de folha de flandres c/ verniz sanitário,
contendo peso líquido drenado de 2 Kg; -Secundária em
caixas de papelão ondulado, contendo 6 latas. Rotulagem
de acordo com a legislação vigente.

2,05

17

120 latas

Latas
de
300
grs

Milho verde em conserva: de acordo com as NTA 02 e 31,
inteiros, com tamanho e forma regulares, sem aditivos
químicos, conservados em água e sal. Livre de
fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de
detritos animais e vegetais. O produto, inclusive o líquido
de cobertura devem ocupar, no mínimo 90% da
capacidade do recipiente. Aparência: grãos inteiros de
consistência própria. Não esmagados. Cor, cheiro e sabor
próprios. Validade mínima de 12 meses. Embalagem:Primária em lata de folha de flandres c/ verniz sanitário,
contendo peso líquido drenado de 2 Kg; -Secundária em
caixas de papelão ondulado, contendo 6 latas. Rotulagem
de acordo com a legislação vigente.

1,90

18

400 frascos
de 900 ml

Fr

Vinagre de álcool: de acordo com as NTA 02 e 73,
fermentado acético de uma mistura de álcool etílico
convenientemente diluído e adicionado de elementos
nutritivos para os fermentados acéticos, preparado de
álcool etílico retificado, limpo, isento de conservantes, de
substâncias estranhas à sua composição normal.
Somente será tolerada a adição de sais nutritivos e
açúcares para a nutrição dos microorganismos
acidificantes. Como corantes só será permitido o uso de
caramelo. Não será aceito a adição de ácidos orgânicos
estranhos e nem ácidos minerais livres. Isento de
matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Livre de
sujidades, parasitos e larvas. Aparência: líquido límpido.

2,25

6

Cor, cheiro e sabor próprios. Validade mínima de 12
meses. Embalagem:- Primária em frasco plástico atóxico,
com tampa, inviolável, hermeticamente fechado, com
volume líquido de 750 mililitros; -Secundária em caixas
de papelão ondulado, contendo 12 frascos. Rotulagem de
acordo com a legislação vigente.
19

1.000 kg

Pote
de
0,5
kg

Margarina Vegetal com sal: de acordo com as NTA 02 e
50. Fabricada a partir de matérias- primas selecionadas
com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais
líquidos, sal, soro de leite, vitamina A, estabilizante de
lecitina de soja, mono e diglicerídeos de ácidos graxos,
acidulante ácido cítrico, conservador de sorbato de
potássio, livre de gordura trans e com no mínimo 65% de
lipídeos. Própria para fins culinários. Livre de matéria
terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Na
data da entrega deverá apresentar validade mínima de
06 meses. Embalagem: -Primária em pote plástico,
atóxico, contendo peso líquido de 500 g; -Secundária em
caixas de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a
legislação vigente.

9,75

20

300 pct de
100 grs

Pcte

Coco ralado seco: branco, puro, sem qualquer adição,
com baixo teor de gordura( máximo 60% de lipídeos),
sem adição de açúcar. Elaborado com frutos sãos e
maduros. Não podendo apresentar cheiro alterado ou
rançoso. Ausência de sujidades, parasitos e larvas.
Deverá constar do rótulo a denominação completa do
produto: “côco ralado puro, baixo teor de gordura.
Validade mínima de 12 meses. Embalagem:- Primária de
pacote de filme de poliéster metalizado com polietileno ,
resistente, termossoldado, contendo peso líquido de
100g; -Secundária em caixa de papelão ondulado.
Rotulagem de acordo com a legislação vigente.

4,49

21

100 pct de
25 grs

pct

Canela em pó: com validade longa, embalado em
saquinhos com 25 grs de canela em pó 100% puro e a
embalagem sem perfuração.

4,25

7

22

60 pct de
25 grs

pct

Cravo: com validade longa, embaladas em sachet de 25
grs de cravo , 100% puro e embalagem sem perfuração.

5,80

23

50 pct de
25 grs

Pcte

Orégano: de acordo com as NTA 02 e 70, deverá ser
constituído de por folhas de espécimes vegetais
genuínos, sãs, limpas e secas, 100% puro. Cor: verdepardacenta. Cheiro e sabor próprios. Embalagem em
pacote de plástico atóxico, resistente, termossoldado,
contendo peso líquido de 50g. Validade mínima de 12
meses. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.

4,90

24

300 kg em
pct de 0,5
kg

Kg

Milho para canjica branco: de acordo com as NTA 02 e
33, preparado com matérias- primas sãs, com grãos
inteiros, de cor branca limpos, com tamanho e forma
regulares. Isento de matéria terrosa, de parasitos e de
detritos animais e vegetais, sem mofo e com odor
próprio agradável. O produto deverá ser rotulado
conforme a origem e a classificação, de acordo com a
legislação vigente. Validade mínima de 12 meses.
Embalagem:- Primária de saco de polietileno atóxico,
resistente, termossoldado, contendo peso líquido de
500g; Secundária em sacos plásticos transparentes,
atóxico, resistente ou em fardo de papel multifolhado,
resistente, totalmente fechado com costura resistente.

4,45

25

200 kg

Kg

Amendoim: de acordo com as NTA 02 e 14, sem vagem,
com pele, especial vermelho com grãos inteiros e
maduros. Sãos e perfeitos, tamanho e coloração
uniformes. Livre de impurezas e de resíduos de
fertilizantes. Sem corpos estranhos aderentes à superfície
externa. Isento de umidade externa anormal, odor e
sabor estranhos. De safra recente em tamanho e grau de
maturação perfeitos, não podendo apresentar carunchos,
mofos, detritos ou outra sujidade. Validade mínima de 12
meses. Embalagem:- Primária em sacos plásticos
atóxicos, resistentes, termossoldados contendo 500g; Secundária plástica resistente ou papelão duplo.
Rotulagem conforme legislação vigente.

20,50

8

26

200 kg

Kg

Milho para pipoca: de acordo com as NTA 02 e 33,
preparado com matérias- prima sã, com grãos inteiros,
com tamanho e forma regulares. Isento de matéria
terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais.
Não podendo ser utilizados no polimento ou brilho óleos
minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não
comestíveis. Validade mínima de 12 meses. Embalagem:Primária de saco de polietileno atóxico, resistente,
termossoldado, contendo peso líquido de 500g;
Secundária em sacos plásticos transparentes, atóxico,
resistente ou em fardo de papel multifolhado, resistente,
totalmente fechado com costura resistente.

7,70

27

500 pct de
0,5 kg

pct

Biscoito salgado Do tipo cream cracker com validae longa
e sem perfurações ou qualquer outro tipo de dano na
embalagem

4,45

28

1.000 kg

kg

Café em pó 100% puro , com registros específicos, sem
sujidades , sem bolor, e sem acréscimo de qualquer outro
ingrediente, com validade longa, embalado em pctes de
0,5 kg

21,50

29

6.000
sachet de
25 grs

Refresco em pó refresco em pó e o preparado solido
artificial com sabores e cores especificas da embalagem,
com acréscimo de AC fólico com rotulagem especifica e
com a composição química e validade longa em sachet de
25 grs já adoçado ou de 1 kg tmbem já adoçado

0,74

30

2.000 kg

kg

Farinha de trigo Tipo 1, branca e refinada, sem sujidade e
sem bolor, embaladas em 1 kg com pacotes sem furos e
com validade longa

3,95

31

80 latas de
400 grs

kg

Mucilon A base de farinha de arroz e ou de milho,
especifico para a alimentação infantil, embalados em 400
grs e com rótulo especifico para o produto, com validade
longa

14,80

32

200 kg

kg

Polvilho azedo Tipo 1, selecionado e embalado em 1 kg,
com validade longa, sem furos na embalagem.

9,40

9

33

2.000 kg

Kg

Macarrão Espaguete:seca, semolada, de acordo com as
NTA 02 e 49. Fabricada a partir de matérias-primas
selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade, contendo
ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecida com
ferro e ac. Fólico, farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico sem adição de corante artificial. Tendo no
máximo 13% de umidade por 100 g de produto, livre de
material terroso, parasitos, não podendo estar rançoso
ou fermentado, ou ainda com carunchos. Os cortes
deverão ser homogêneos e inteiros. Deverão apresentar
após o cozimento cortes soltos, inteiros, de consistência
macia, porém não papa, pegajosa ou quebrada. Na data
da entrega deverão ter validade de 12 meses. Rotulagem
de acordo com a legislação vigente. Embalagem:Primária de saco de polietileno atóxico, resistente,
termossoldado, contendo peso líquido de 500g; Secundária em caixas de papelão ondulado, ou sacos
transparentes, resistentes com no máximo 10 Kg.

6,15

34

60 kg

kg

Polvilho Doce Tipo 1, selecionado e embalado em 1 kg,
com validade longa, sem furos na embalagem.

8,99

35

2.000
caixas de
50 gramas

Unid.

Gelatina Embalado em caixas de 50 grs ou em pacotes de
1 kg, com validade longa e que atendam às exigências da
vigilância sanitária

1,49

36

250 latas
grandes

latas

Fermento em pó Com validade extremamente longa, com
embalagens sem violação alguma

8,95

37

400 sachet

Sach
et

Fermento para pão Validade longa, granuloso, rótulo
especifico para o produto e sem violação alguma.

2,45

Maionese embalagens de 0,5 kg, com validade longa e
também sem violação da embalagem

11,80

De
25
grs
38

200 kg em
potes de
0,5 kg

kg

10

39

200 latas
de 300 grs

Latas
de
300
grs

Leite condensado Embalagens de lata ou longa vida, com
validade longa e com rótulos específicos para o produto e
que não estejam amassadas

4,95

40

200 latas
de 300 grs

Latas Creme de leite Embalagens de lata ou longa vida, com
ou
validade longa e com rótulos específicos para o produto e
longa que não estejam amassadas
vida
Lata embalagem com 300 grs ou longa vida com 200 grs

2,49

41

20 kg

Paco
tes
de
0,5
kg

Batata palha: emabaldas ao vácuo, com validade longa e
rótulos de acordo com exigências do ministério da saude

24,90

42

2.000 litros

lt

Refrigerante Bebida gaseificada: com sabores de tubaína,
embaladas em pet de 2 lts, com validade longa e rótulos
de acordo com a ANVISA.

2,44

43

400 kg

kg

Farinha de mandioca torrada, sem resíduos e com
validade longa, embaladas em sacos sem perfuração com
toda as exigências da vigilância sanitária e com os
registros necessários para o ministério da saúde e
agricultura.

7,80

44

100 kg

kg

Goiabada Feito a base de fruta natural, sem mistura, com
embalagem intacta e sem perfuração e com validade
longa e todos os registros necessários para ser
comercializada.Pacotes de 0,5 kg

6,30

45

60 litros

Lei de coco: 100% natural, embalagem de vidro ou longa
vida, com validade longa

17,30

46

10 kg

kg

Catchup Feito a base de tomate, com embalagens de 250
grs, e com validade longa, sem pimenta, com rotulagem
de acordo com a anvisa.

12,30

47

80 sachet
de 20 grs

sach
et

Erva doce - Grãos de erva doce para uso de confeitaria,
validade longa e com rotulo de acordo com a anvisa

4,15

11

48

120 litros

litro

49

Proteína de
soja PTS:
1.200 kg

kg

50

40

Molho de soja shoyo (embalagem com 600ml)
Proteína se soja texturização
embalagem com 300g,

de

soja

13,05
(média),

13,50

litros

Azeite extra vigrem, em embalagem de 500 ml lata ou
vidro, como data de fabricação nova,

29,50

51

2.000 kg

Kg.

Carne em Cubos pequenos Carne de segunda bovina
(Patinho ou miolo de acem cubos de 2 cm) , extra limpa,
sem aparas, proveniente de gado sadio, abatido sob
fiscalização em condições sanitárias adequadas
apresentando aspecto, cor, sabor e aroma próprios com
no máximo 7% (sete por cento) de gordura, de acordo
com pedido semanal. Embalagem em sacos plásticos
atóxico resistente contendo 2 Kg cada. Deverá ser
transportado em caixas de polietileno, em veículo
apropriado. Com CIF

16,80

52

2.000 kg

Kg.

A lingüiça de soja, e com rótulos do frigorífico responsável
embalagem e que a mesma esteja limpas e apropriadas do
produto, com validade recente e de longa duração, e que
contenha o carimbo do SIF

9,70

53

2.000 kg

Kg.

Filé de Frango Carne de peito de frango, tipo resfriado,
embalagem primária em sacos plásticos e secundária em
caixas de papelão padronizadas, lacradas, em perfeito
estado de conservação, limpas e secas, contendo
aproximadamente 20 Kg. Deverá ser transportado em
veículo apropriado

12,80

54

4.400 kg

kg

Frango Carcaça - Carne de frango, tipo resfriado,
embalagem primária em sacos plásticos e secundária em
caixas de papelão padronizadas, lacradas, em perfeito
estado de conservação, limpas e secas, contendo
aproximadamente 20 Kg. Deverá ser transportado em
veículo apropriado

6,35

12

55

2.000 kg

Kg.

Salsicha tipo hot-dog, contendo carne bovina, frango e
suína e condimentos, finamente moída e levemente
defumada, com peso por unidade de aproximadamente
50 g, embalada à vácuo, congelada a – 18º C, pacotes com
peso padronizado de 5kg cada e acondicionadas em caixas
de papelão padronizadas, lacradas, em perfeito estado de
conservação, limpas e secas. Deverá ser transportado em
veículo apropriado

9,80

56

4.000 kg

Kg.

Carne moída Carne de segunda bovina (músculo moída)
sendo moída na maquina uma única vez, extra limpa, sem
aparas, proveniente de gado sadio, abatido sob
fiscalização em condições sanitárias adequadas
apresentando aspecto, cor, sabor e aroma próprios com
no máximo 7% (sete por cento) de gordura, de acordo
com pedido semanal. Embalagem em sacos plásticos
atóxico resistente contendo 5 Kg cada. Deverá ser
transportado em caixas de polietileno, em veículo
apropriado.

15,29

57

4.000 kg

Kg.

Coxa e sobrecoxa Carne frango, tipo resfriado ou
congelado sem água , embalagem primária em sacos
plásticos e secundária em caixas de papelão padronizadas,
lacradas, em perfeito estado de conservação, limpas e
secas, contendo aproximadamente 20 Kg. Deverá ser
transportado em veículo apropriado

9,50

58

4.000

Lata
de
425
grs

Sardinha Sem espinha e sem escama, em lata de abrir fácil
sem abridor, com vencimento longo,

8,70

59

4.000 kg

Kg.

Hamburguer, contendo carne bovina, e condimentos,
finamente moída e, com peso por unidade de
aproximadamente 50 g, embalada, congelada a – 18º C,
pacotes com peso padronizado de 5kg cada e
acondicionadas em caixas de papelão padronizadas,
lacradas, em perfeito estado de conservação, limpas e
secas. Deverá ser transportado em veículo apropriado

13,80

13

60

4.000 kg

Kg.

Steack de Frango Carne de frango prensada e empanada
e pré frita, embalado em saquinho s de plástico por
unidade.

14,30

Com validade longa e com os registros de acordo com o
produto.
61

Filé
de kg
Mapará
4.000

Filé sem espinha e sem pele, sem odores fortes, com
validade longa, entregue congelado, em embalagens
translucidas de 1 kg cada e sem presença de gelo dentro
da embalagem, o produto deverá apresentar o sif e todas
as normas sanitárias para o produto

21,50

65

Acelga

1.000
mç

Mç com padrão de tamanho, sem presença de venenos,
sem presença de qualquer espécie de fungos e insetos,
com folhas integras e frescas, ser entregue em sacos
transparentes e sem uso anterior ou em caixas plásticas
brancas e limpas

3,84

68

Cheiro
verde

800
mç

O maço deverá ter padrão de tamanho, ser embalado
individualmente em sacos transparentes, o mesmo não
poderá ter a presença de veneno, deverá ser fresco, com
folhagens integras.

2,53

70

Batata

4.000
kg

Deverá ser do tipo inglesa, lavada, entregue em sacos de
10 kg cada, embalados e entregue no local de uso.
Deverá ser fresca, sem presença de veneno, sem estar
amassadas ou manchadas e sem broto na casca.

2,34

72

Batata
Doce

2.000
kg

Deverá estar lavada, entregue em sacos de 10 kg cada,
embalados e entregue no local de uso. Deverá ser fresca,
sem presença de veneno, sem estar amassadas ou
manchadas e sem broto na casca.

2.09

73

Cenoura

2.000
kg

Deverá ser entregue em caixas limpas ou sacos
transparentes, a mesma poderá ser entregue com a
rama, porém pré lavada, e que a rama não interfira no
valor do peso do produto, pois não tem valor comercial, a
cenoura deverá ter padrão de tamanho, sem presença de
veneno e sem rachaduras ou pastes quebradas, e sem
brotos no corpo da cenoura.

2,44

14

75

Cebola

2.000
kg

Ser entregue em embalagens de 10 em 10 kg , ser
entregue no local de uso, deverá ser integra e sem estar
amassada, com odor característico, sem a presença de
brotos e que esteja firme ao apalpar.

1,97

77

Abobinha
paulistinh
a

2.400
kg

Estar embalados em sacos de 5 em 5 kg, estar fresca, com
a casca uniforme, sem presença de rachaduras e
manchas profundas, e sem estar amassada

2,50

80

Chuchu

2.000
kg

O mesmo deverá ser entregue fresco, sem presença de
fungos e rachaduras.

2,20

83

Banana
nanica

6.000
kg

Deverá ser entregue em caixas limpas , no ponto de
amadurecer, sem estar amassada e ou rachada

2,47

85

Laranja

10.000
kg

Ser entregue em sacos de 10 kg, Estar nova, do tipo
PERA, casca lisa, sem estar enrugada, deverá estar firme
e sem a presença de fungos. Tamanho pequenas a
unidade.

1,88

86

Mamão

4.000
kg

Ser entregue embalados com cuidado, evitar de estar
amassado, no ponto de amadurecer, com padronagem
de tamanho, sem presença de rachaduras.

1,99

90

Melancia

6.000
kg

Com a casca integra, sem batidas, e no ponto de ser
consumida, sem agrotoxico

1,48

92

Abacaxi

2.000
peças

Com casca, peça integra.

3,74

95

1.000

kg

Açúcar cristal:de acordo com as NTA 02 e 52. Contendo
no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação,
isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos
animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do
tipo de açúcar. Sabor doce. Validade mínima 12 meses.
Embalagem primária de saco de polietileno atóxico,
resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 K,
embalagem secundária em fardo de papel multifolhado,
resistente, totalmente fechado com costura resistente ou
fardo plástico, atóxico, transparente, resistente,

2,47

15

termossoldado, contendo 30 Kg.
96

1.250 kg

Kg

Arroz Agulhinha: de acordo com as NTA 02 e 33. Longo
fino Tipo 1, beneficiado, polido, com no mínimo 80% de
grãos inteiros, medindo aproximadamente 6 mm após o
polimento, isento de matéria terrosa, de parasitos e de
detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados
no polimento, óleos minerais ou outras substâncias
resinosas ou graxas não comestíveis. Produto de primeira
qualidade. Validade mínima 09 meses. Embalagem:Primária de saco de polietileno atóxico, resistente,
termossoldado, contendo peso líquido 5 Kg; -Secundária
em fardo de papel multifolhado, resistente, totalmente
fechado com costura resistente ou fardo plástico,
atóxico, transparente, resistente, termossoldado,
contendo 30 Kg.

2,93

97

100 kg

kg

Achocolatado em pó: de acordo com as NTA 02 e 40.
Preparado à base de matérias –primas sãs, limpas e
isentas de matéria terrosa, de parasitos, detritos animais,
casca de semente de cacau e de outros detritos vegetais.
Com composição básica dos seguintes ingredientes:
açúcar, cacau em pó, soro de leite, leite em pó. Com
aparência de pó fino de cor marrom, sabor e cheiro
próprios, com validade mínima de 12 meses.
Embalagem:- Primária de pacote de filme de poliéster
metalizado com polietileno, resistente, termossoldado,
contendo peso líquido de 400g; -Secundária em caixa de
papelão ondulado ou fardo de papel multifolhado,
resistente, totalmente fechado com costura resistente ou
fardo plástico, atóxico, transparente, resistente,
termossoldado, contendo 10 Kg.

7,95

98

400 kg

Kg

Feijão carioquinha tipo 1: de acordo com as NTA 02 e 14,
novo, classificado com tipo cores, isto é, constituído de
grãos com a mesma coloração admitindo- se no máximo
5% de mistura de outras classes e até 10 % de mistura de
outras variedades da classe cores, isento de matéria
terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais,
pedaços de grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos,
manchados, chuvados, mofados, carunchados e

7,89

16

descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade,
produção da última safra. Validade mínima de 04 meses.
Embalagem:- Primária de saco de polietileno atóxico,
resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 01
Kg; -Secundária em fardo de papel multifolhado,
resistente, totalmente fechado com costura resistente ou
fardo plástico, atóxico, transparente, resistente,
termossoldado, contendo 30 Kg.
99

250
saches

Extrato de tomate: de acordo com as NTA 02 e 32. Duplo
concentrado, preparado com frutos maduros escolhidos,
sãos, sem pele e sem sementes, isentos de fermentações
e não indicar processamento defeituoso, podendo conter
adição de 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio.
Apresentando substância seca, menos cloreto de sódio,
isento de sujidade, parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais. Produto de primeira linha. Deverá ter cheiro e
sabor próprio e massa bem consistente. Embalagem:Primária em lata de folha de flandres c/ verniz sanitário,
contendo peso líquido de 340 g; -Secundária em caixas de
papelão ondulado, com validade mínima de 18 meses.
Rotulagem de acordo com a legislação vigente.

2,90

100

200 cx de Cx de Cha mate Erva mate tostado, sem resíduos com
250
250 grs
características organolépticas especificas do produto.
grs

9,48

101

800 lts

lt

Óleo de soja: de acordo com as NTA 02 e 50. Produto
extraído de grãos de soja sãos e limpos, em bom estado
sanitário, apresentando aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares aos mesmos. Deverão estar isentos de ranço,
de substâncias estranhas à sua composição, de outras
características indesejáveis e, de componentes
indicativos de alteração do produto ou de emprego de
tecnologia de fabricação inadequada. Embalagem:Primária em lata de folha de flandres c/ verniz sanitário,
com volume de 900 ml. Ou em garrafas pet de plástico de
acordo com as vogências sanitárias.validade mínima de
12 meses. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.

3,94

102

200

pct

Do tipo maisena, com validade longa, sem danos na

4,45

saches

pct
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emabalagem, e com os valores nutricionais especificados
na embalagem.

de 0,5 kg

103

200 kg

Kg

Sal iodado refinado de mesa: de acordo com as NTA 02 e
71. Cristais brancos com granulação uniforme, devendo
passar totalmente por peneira nº 20 (0,841 mm de
abertura) e 25 %, no mínimo, deve passar por peneira nº
60 (0,25 mm de abertura), com anti- umectante.
Contendo sal de iodo não tóxico , na dosagem mínima de
10 mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 Kg de sal, de
acordo com a legislação federal específica. Livre de
matéria terrosa, de parasitos, larvas e de detritos animais
e vegetais. Aparência: cristais de granulação uniforme de
acordo com o tipo. Cor: branca. Cheiro: inodoro. Sabor
salino. Validade mínima de 12 meses. Primária de saco de
polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo
peso líquido de 1 Kg; -Secundária em sacos plásticos
transparentes, atóxico contendo 30 Kg.

1,98

104

200 pct pct
de 0,5 kg

Biscoito salgado Do tipo cream cracker com validae longa
e sem perfurações ou qualquer outro tipo de dano na
embalagem.

4,45

105

120 kg

kg

Café em pó 100% puro, com registros específicos, sem
sujidades, sem bolor, e sem acréscimo de qualquer outro
ingrediente, com validade longa, embalado em pctes de
0,5 kg

21,50

106

220 kg

kg

Farinha de trigo Tipo 1, branca e refinada, sem sujidade e
sem bolor, embaladas em 1 kg com pacotes sem furos e
com validade longa

3,95

107

220 kg

Kg

Macarrão Espaguete:seca, semolada, de acordo com as
NTA 02 e 49. Fabricada a partir de matérias-primas
selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade, contendo
ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecida com
ferro e ac. Fólico, farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico sem adição de corante artificial. Tendo no
máximo 13% de umidade por 100 g de produto, livre de
material terroso, parasitos, não podendo estar rançoso
ou fermentado, ou ainda com carunchos. Os cortes
deverão ser homogêneos e inteiros. Deverão apresentar

6,15

18

após o cozimento cortes soltos, inteiros, de consistência
macia, porém não papa, pegajosa ou quebrada. Na data
da entrega deverão ter validade de 12 meses. Rotulagem
de acordo com a legislação vigente. Embalagem:Primária de saco de polietileno atóxico, resistente,
termossoldado, contendo peso líquido de 500 kg; Secundária em caixas de papelão ondulado, ou sacos
transparentes, resistentes com no máximo 10 Kg.
108

100 kg

Kg

Farinha de mandioca torrada, sem resíduos e com
validade longa, embaladas em sacos sem perfuração com
toda as exigências da vigilância sanitária e com os
registros necessários para o ministério da saúde e
agricultura.

7,80

109

100 kg

Kg

Goiabada Feito a base de fruta natural, sem mistura , com
embalagem intacta e sem perfuração e com validade
longa e todos os registros necessários para ser
comercializada.Pacotes de 0,5 kg.

6,30

110

240 latas

Lata
com

Sardinha Sem espinha e sem escama, em lata de abrir fácil
sem abridor, com vencimento longo,

8,70

111

250 kg

Kg.

A lingüiça de soja, e com rótulos do frigorífico responsável
embalagem e que a mesma esteja limpas e apropriadas do
produto, com validade recente e de longa duração, e que
contenha o carimbo do SIF

9,70

2 - A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (Doze) meses a contar de sua
assinatura.
3 - O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma
via da Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por
qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO nº 017/2017.
4 - O prazo para entrega do respectivo item será a estabelecido no Edital, inclusive nas
condições lá estabelecidas, pelo DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de
fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO, no endereço e horário constante
do Anexo I.
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5 - Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em ate 30 (trinta) dias após a emissão da
nota fiscal, devidamente atestada pela unidade competente.
6 - Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente,
com os praticados no mercado e assim controlados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
7 - Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; recebimento definitivo será feito
apos a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e consequentemente aceitação, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento provisório, ou imediatamente quando for o caso.
No caso de adulteração, deverão nessas circunstancias e prazos serem substituídos, sem prejuízo do
eventual cancelamento da Ata e demais sanções aplicáveis.
8 - As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão a conta das Unidades
Orçamentarias, a seguir discriminadas:
Departamento de Administração e Finanças
02.02.04.122.0008.2.007.000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00
Apoio a Educação Demais Níveis
02.06.12.306.0028.2.050.000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00
02.06.12.306.0029.2.051.000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00
02.06.12.306.30.2.052.000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00
Fundo Municipal de Saúde
02.07.10.301.36.2.059.000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00
Fundo Municipal de Assistência Social
02.08.244.45.2.075.000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00
9 - Esta Ata de Registro de Pregos não obriga a Administração a firmar as contratações com o
DETENTOR DA ATA, podendo, inclusive, firmar para um ou mais item constante do lote registrado,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferencia do
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beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do paragrafo quarto, artigo 15, da Lei
Federal nº 8666/93 e sua alterações.
10 - O descumprimento do prazo de entrega sujeitara o fornecedor as sanções previstas no item
28 do Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 017/2017, que desta Ata faz parte integrante.
11 - O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e
nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n° 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado,
presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.
12 - O DETENTOR DA ATA deverá manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital de PREGÃO nº 017/2017.
13 - Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-se lhe todos os seus
dispositivos, o Edital de PREGÃO nº 017/2017, a Nota de Empenho com os termos aditados e a
proposta da DETENTORA DA ATA naquilo que não contrariar os presentes disposições.
14 - As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão
dirimidas no Foro da Comarca de Regente Feijó - SP, desde que esgotadas as vias administrativas.
15 - Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo
Senhor Dario Marques Pinheiro, Prefeito Municipal de Caiabu, e pelo Sr. Luiz Roberto Ferreira,
qualificado preambularmente, representando a detentora e testemunhas.

__________________________
ÓRGÃO GERENCIADOR

____________________________
DETENTORA DA ATA

Testemunhas:

___________________________

_______________________
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