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PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 9/2019-023FMS 

 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190078 

 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Novembro de 2019, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.511002/0001-07, sediada na Tv. Abel 

Figueiredo, nº 26, Bairro centro, na cidade Senador José Porfírio, Estado do Pará, neste ato representado 

pela Sr.ª EDLA CRISTINA ALVES DA COSTA, Secretária Municipal de Saúde, no uso da competência 

que lhe foi atribuída, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor abaixo elencado, vencedor do 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2019-023FMS, sob o regime de compras pelo sistema de Registro de 

Preços para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do 

Fundo Municipal de Saúde, observadas as disposições contidas nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e 

Decreto Municipal n.º 09/2010.  

 

1-DO OBJETO E FORNECEDOR 

 

1. A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros 

Alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, sendo os quantitativos 

estimados e os itens a serem registrados os constantes do Anexo I, Termo de Referência, do Edital do Pregão 

Presencial SRP nº. 9/2019-023FMS. 

 

a) Fornecedor ALIMENTOS JW EIRELI-ME; C.N.P.J. nº 28.157.393/0001-60, estabelecida à 

ESTRADA DO CROATA, KM 3, ZONA RURAL, Senador José Porfírio PA, representada neste ato 

pelo Sr. LEUDES ALBUQUERQUE DE SOUSA, C.P.F. nº 800.047.762-91, R.G. nº 5018451 

SSP/PA.   
  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00001  ABACATE - Marca.: IN NATURA                         QUILO               200.00             8,000         1.600,00 

        Verde, com casca  intacta,  sem ferimentos, podridão ou 

        deformação, isento de danos físicos oriundo do manuseio 

        e transporte.                                           

 00002  ABACAXI - Marca.: IN NATURA                         UNIDADE             700.00             6,000         4.200,00 

        De primeira, in  natura, apresentando grau de maturação 

        tal que lhe   permita   suportar   a   manipulação,   o 

        transporte e a  conservação em condições adequadas para 

        o consumo. Com   ausência  de  sujidades,  parasitos  e 

        larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.       

 00003  ABOBORA - Marca.: IN NATURA                         QUILO               675.00             3,250         2.193,75 

        Cabotia: de boa qualidade. in natura, apresentando grau 

        de maturação tal    que    lhe   permita   suportar   a 

        manipulação, o transporte  e a conservação em condições 

        adequadas para o  consumo.  Com  ausência de sujidades, 

        parasitas e larvas.                                     

 00004  ABOBRINHA VERDE - IN NATURA - Marca.: IN NATURA     QUILO               300.00             3,250           975,00 

        De boa qualidade.   In  natura,  apresentando  grau  de 

        maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 

        transporte e a  conservação em condições adequadas para 

        o consumo. Com   ausência  de  sujidades,  parasitas  e 

        larvas.                                                 

 00005  ACHOCOLOTADO - Marca.: marata                       UNIDADE           1,500.00             4,250         6.375,00 

        Em pó, instantâneo,  solúvel,  obtido  pela  mistura do 

        cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó 

        e/ou soro, extra,  constituído  de pó fino e homogêneo, 

        isento de soja   ou   farinha,  sujidades  e  materiais 

        estranhos, admitindo teor  de  umidade  máxima  de  3%. 

        Acondicionado em pacote  de  polietileno, recipiente de 

        polietileno ou de    folha    de   flandres,   íntegro, 

        resistente, vedado hermeticamente   e  limpo.  Contendo 

        aproximadamente 400g de   peso   líquido.  A  embalagem 

        deverá conter externamente  os dados de identificação e 

        procedência, informação nutricional,  número  do  lote, 
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        data de validade,  quantidade  do  produto  e número do 

        registro. O produto  deverá  apresentar validade mínima 

        de 6 meses  a  partir  da  data  de  entrega na unidade 

        requisitante.                                           

 00006  ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA - Marca.: tio beto   QUILO             6,000.00             3,100        18.600,00 

        Cana-de-acucar, na cor     branca.     Embalagem     em 

        polietileno, contendo dados    de    identificação   do 

        produto, marca do  fabricante,  data  de  fabricação  e 

        prazo de validade,  de  acordo com a Resolução 12/78 da 

        Comissão Nacional de  Normas e Padrões para Alimentos - 

        CNNPA                                                   

 00007  ADOÇANTE DIETÉTICO - Marca.: zero cal               UNIDADE             100.00             4,000           400,00 

        à base de  edulcorante  natural,  líquido transparente, 

        acondicionado em embalagem   resistente   de   plástico 

        atóxico,Contendo 80 ml,  com identificação na embalagem 

        (rótulo) dos ingredientes,   valor  nutricional,  peso, 

        fornecedor, data de  fabricação  e  validade.  Validade 

        mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.  

 00008  ÁGUA MINERAL DE 300 ML - Marca.: bela agua          UNIDADE           3,000.00             1,000         3.000,00 

        Acondicionada em garrafa   de   300   ml   registro  no 

        Ministério da Saúde  e  CNNPA, rótulo contendo a origem 

        da água mineral  como: nome da fonte, natureza da água, 

        localidade, data e número de concessão da lavra, nome e 

        endereço do concessionário,  constantes físico-química, 

        composição analítica e   classificação,   ano,  mes  de 

        engarrafamento e prazo de validade. Sem Gás.            

 00009  ALFACE - Marca.: IN NATURA                          MAÇOS               700.00             4,250         2.975,00 

        Crespa, fresca, tamanho  e  coloração uniforme, devendo 

        ser bem desenvolvida,   firme   e  intacta,  isenta  de 

        material terroso, livre  de  resíduos de fertilizantes, 

        sujidades, parasitas e   larvas,   sem   danos  físicos 

        oriundos do manuseio e transporte.                      

 00010  ALHO - Marca.: chines                               QUILO               400.00            21,500         8.600,00 

        Bulbo inteiro, nacional,   boa   qualidade,   firme   e 

        intacto, sem lesões   de  origem  física  ou  mecânica, 

        perfurações e cortes,  tamanho  e  coloração uniformes, 

        devendo ser bem   desenvolvido,  isento  de  sujidades, 

        Parasitas e larvas.                                     

 00011  ALMÔNDEGA - Marca.: bordon                          QUILO               600.00             8,500         5.100,00 

        Almôndega (40%) carne   bovina,   carne   mecanicamente 

        separada de aves,  farinha  de trigo, farinha de rosca, 

        cebola, proteína de soja, fécula de mandioca (2%), sal, 

        açúcar, especiarias (salsa  e  pimenta  branca),  alho, 

        estabilizante tripolifosfato de   sódio   (INS  451)  e 

        corante caramelo (INS  150). Molho (60%) água, polpa de 

        tomate (17%), amido,  açúcar, cebola, sal e especiarias 

        (orégano, louro, salsa e alho).                         

 00012  APRESUNTADO FATIADO - Marca.: perdigao              QUILO               400.00            22,000         8.800,00 

        Fatias finas em  torno  de  20g cada. Deverá apresentar 

        coloração, odor e aspectos característicos. Contendo na 

        embalagem a identificação  do  produto,  peso, marca do 

        fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo 

        de inspeção do  órgão  competente  e data de embalagem. 

        Validade mínima de  03 (três) dias, a contar da data de 

        entrega.                                                

 00013  ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, LONGO. - Marca.: tio beto  PACOTE            5,000.00             3,250        16.250,00 

        Arroz Agulhinha, tipo  1,  longo,  grãos  inteiros, com 

        teor de umidade  máxima  de  15%, isento de sujidades e 

        materiais estranhos, acondicionado  em  saco  plástico, 

        contendo 1 quilo.                                       

 00014  ARROZ INTEGRAL, TIPO 1, LONGO. - Marca.: mariza     PACOTE              800.00             6,900         5.520,00 

        tipo integral, longo   fino,   constituídos   de  grãos 

        inteiros, com teor  de  umidade  máxima  15%, isento de 

        sujidades e materiais  estranhos,  embalagem de 1 kg em 

        sacos plásticos transparentes  e  atóxicos,  limpos não 

        violados, resistentes que  garantam  a  integridade  do 

        produto até o  momento  do  consumo  acondicionados  em 

        fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente 

        os dados de  identificação  e  procedência,  informação 

        nutricional, número do    lote,   data   de   validade, 

        quantidade do produto.   O  produto  deverá  apresentar 

        validade mínima de  06 (seis) meses a partir da data de 

        entrega na unidade  requisitam  longo fino, tipo I, cor 

        branca polida, e  sem  sujidades / parasitas / larvas / 

        bolores, subgrupo polido.                               

 00015  AVEIA EM FLOCOS FINOS - Marca.: qualker             PACOTE              750.00             4,500         3.375,00 

        Acondicionado em embalagem  resistente  de  polietileno 

        atóxico contendo 250g,  com  Identificação na embalagem 

        (rótulo) dos ingredientes,   valor  nutricional,  peso, 

        fornecedor, data de  fabricação  e  validade. Isento de 

        sujidades, parasitas, larvas   e   material   estranho. 

        Validade mínima de  06 (seis) meses a contar da data de 

        entrega.                                                

 00016  AZEITE DE DENDÊ - Marca.: mariza                    UNIDADE             400.00             3,250         1.300,00 

        70% de Azeite  de  Dendê  e 30% de Óleo de Soja. De boa 
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        qualidade. Embalagem de 100 ml.                         

 00017  AZEITE DE OLIVA - Marca.: andorinha                 UNIDADE              80.00            11,000           880,00 

        Azeite extra virgem.    A   embalagem   deverá   conter 

        externamente os dados  de  identificação e procedência, 

        informação nutricional, número   do   lote,   data   de 

        validade, quantidade do produto e número do registro. O 

        produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a 

        partir da data      de      entrega      na     unidade 

        requisitante.Embalagem contendo 200 ml.                 

 00018  BACON INTEIRO - Marca.: perdigao                    QUILO               300.00            19,000         5.700,00 

        Embalagem em filme  PVC  transparente  ou saco plástico 

        transparente, contendo identificação  do produto, marca 

        do fabricante, prazo  de  validade,  marcas  e carimbos 

        oficiais, de acordo  com  as Portarias do Ministério da 

        Agricultura, DIPOA n.304   de   22/04/96   e  n.145  de 

        22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da 

        Lei Municipal/Vigilância Sanitaria n.5504/99.           

 00019  BALAS SORTIDAS - Marca.: dori                       PACOTE              600.00             7,000         4.200,00 

        De boa qualidade. Pacote de 500 gramas.                 

 00020  BANANA - Marca.: IN NATURA                          QUILO               600.00             5,000         3.000,00 

        In natura e de boa qualidade para o consumo. Em pencas, 

        frutos com 60 a 70% de maturação climatizada, tamanho e 

        coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo 

        ser bem desenvolvida  e  maturação  mediana,  sem danos 

        físicos do manuseio  e transporte, de colheita recente, 

        sem nenhum tipo  de  enfermidades,  parasitas e larvas, 

        material terroso e  sujidades  e  livre  de resíduos de 

        fertilizantes, devendo ser  prioritariamente  orgânicos 

        e/ou agroecológicos.                                    

 00021  BARRA DE CEREAL LIGHT - Marca.: qualker             UNIDADE             500.00             5,000         2.500,00 

        Barra de Cereais  light,  embalagem  individual de 28g, 

        com validade de 12 meses. CONTÉM GLÚTEN.                

 00022  BATATA DOCE - Marca.: IN NATURA                     QUILO               400.00             4,500         1.800,00 

        Firme e intacta,    sem   lesão   de   origem   física, 

        rachaduras, cortes, tamanho   e  conformação  uniforme, 

        devendo ser graúda.                                     

 00023  BATATA INGLESA - Marca.: IN NATURA                  QUILO             1,000.00             5,000         5.000,00 

        Lavada, lisa, de  primeira, firme e intacta, sem lesões 

        de origem física,   perfurações  e  cortes,  tamanho  e 

        coloração uniformes, devendo   ser   bem  desenvolvida, 

        isento de sujidades,  parasitas  e  larvas.  De  boa kg 

        qualidade, inteiras, sem manchas, sem fungos.           

 00024  BATATA PALHA - Marca.: mariza                       PACOTE              300.00             7,500         2.250,00 

        Embalagem de 500 gramas.                                

 00025  BETERRABA - Marca.: IN NATURA                       QUILO               500.00             5,000         2.500,00 

        Lavada, lisa, de  primeira, firme e intacta, sem lesões 

        de origem física,   perfurações  e  cortes,  tamanho  e 

        coloração uniformes, devendo   ser   bem  desenvolvida, 

        isento de sujidades,   parasitas   e   larvas.  De  boa 

        qualidade, inteiras, sem manchas, sem fungos.           

 00026  BISCOITO DOCE TIPO MARIA - Marca.: hileia           PACOTE            3,000.00             4,500        13.500,00 

        400g Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico 

        hermeticamente vedados com  no  mínimo 400g e embalados 

        em caixa de  papelão  limpa,  íntegra  e  resistente. A 

        embalagem deverá conter   externamente   os   dados  de 

        identificação e procedência,   informação  nutricional, 

        número do lote,   data   de   validade,  quantidade  do 

        produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 

        06 meses a   partir  da  data  de  entrega  na  unidade 

        requisitante.                                           

 00027  BISCOITO TIPO TORRADA - Marca.: marlan              PACOTE              800.00             4,500         3.600,00 

        Embalagem de 160 gramas.                                

 00028  BOLACHA DE ROSCA DOCE SEM RECHEIO ASSADA - Marca.:  PACOTE            2,000.00             4,500         9.000,00 

        hileia                                            

        Embalagem de 500 gramas. Fabricada com matéria-prima de 

        primeira qualidade, isentos    de    matéria   terrosa, 

        parasitos e em   perfeito  estado  de  conservação,  de 

        acordo com a resolução 12/78 da CNN/PA. Vários sabores. 

 00029  BOLACHA DOCE MAIZENA - Marca.: hileia               PACOTE            5,000.00             4,250        21.250,00 

        Composição básica: farinha  de  trigo,  gordura vegetal 

        hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. 

        Acondicionada em pacotes   de   polipropileno,  atóxico 

        hermeticamente vedados com  no  mínimo 400g e embalados 

        em caixa de  papelão  limpa,  íntegra  e  resistente. A 

        embalagem deverá conter   externamente   os   dados  de 

        identificação e procedência,   informação  nutricional, 

        número do lote,   data   de   validade,  quantidade  do 

        produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 

        06 meses a   partir  da  data  de  entrega  na  unidade 

        requisitante.                                           

 00030  BOLACHA SALGADA TIPO CREAN CRACKER - Marca.: hilei  PACOTE            6,000.00             3,900        23.400,00 

        a                                                  

        Composição básica: farinha  de  trigo,  gordura vegetal 

        hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. 

        Acondicionada em pacotes   de   polipropileno,  atóxico 
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        hermeticamente vedados com  no  mínimo 400g e embalados 

        em caixa de  papelão  limpa,  íntegra  e  resistente. A 

        embalagem deverá conter   externamente   os   dados  de 

        identificação e procedência,   informação  nutricional, 

        número do lote,   data   de   validade,  quantidade  do 

        produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 

        06 meses a   partir  da  data  de  entrega  na  unidade 

        requisitante.                                           

 00031  BOMBOM GAROTO - Marca.: nestle                      UNIDADE             600.00             9,000         5.400,00 

        Caixa de 400 gramas.                                    

 00032  CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Marca.: marata               UNIDADE           2,960.00             4,900        14.504,00 

        Torrado e moído  produto  de  1º  qualidade; não contém 

        glúten; embalagem: 250g; embalagem aluminizada, selo de 

        pureza emitido pela  Associação Brasileira da Indústria 

        do Café -  ABIC; validade 90 dias após o empacotamento; 

        rotulagem segundo os  padrões  da  Resolução  nº 259 de 

        20/09/2002 do MS.                                       

 00033  CALDO DE CARNE - Marca.: knor                       UNIDADE             300.00             0,500           150,00 

        Sal, gordura vegetal,  amido  de  milho  (geneticamente 

        modificado a partir   de  Bacillus  thuringiensis  e/ou 

        Streptomyces viridochromogenes e/ou       Agrobacterium 

        tumefasciens e/ou Zea   mays),   extrato  de  levedura, 

        açúcar, água, cebola,  alho,  salsa,  extrato  de carne 

        bovina, noz-moscada, cúrcuma,  cravo,  pimenta-do-reino 

        preta, realçadores de  sabor  glutamato  monossódico  e 

        inosinato dissódico, corante     caramelo     III     e 

        aromatizante. Contém glúten.  Em  embalagem laminada de 

        9.5g, dentro de  uma  caixa  de  papel de 19g (contendo 

        dois tablet's).                                         

 00034  CALDO DE GALINHA - Marca.: knor                     UNIDADE             300.00             0,500           150,00 

        Sal, gordura vegetal,  amido  de  milho  (geneticamente 

        modificado a partir   de  Bacillus  thuringiensis  e/ou 

        Streptomyces viridochromogenes e/ou       Agrobacterium 

        tumefasciens e/ou Zea   mays),   extrato  de  levedura, 

        açúcar, água, cebola,  alho, salsa, extrato de galinha, 

        noz-moscada, cúrcuma, cravo,   pimenta-do-reino  preta, 

        realçadores de sabor  glutamato monossódico e inosinato 

        dissódico, corante caramelo  III e aromatizante. Contém 

        glúten. Em embalagem  laminada  de  9.5g, dentro de uma 

        caixa de papel de 19g (contendo dois tablet's).         

 00035  CAMOMILA - Marca.: mariza                           CAIXA               200.00             3,900           780,00 

        Sem corantes ou   conservantes;   flores  moídas,  100% 

        natural; Embalagem com     dizeres     de    rotulagem; 

        Acondicionado em embalagem  contendo 10 saquinhos; Data 

        de fabricação e  prazo  de validade no mínimo 12 meses; 

        Registro no MS.                                         

 00036  CANELA EM CASCA - Marca.: mariza                    UNIDADE              80.00             2,000           160,00 

        Canela em rama.   Não   contém   Glúten.  Embalagem  de 

        plástico com 20 gramas.                                 

 00037  CANELA EM PÓ - Marca.: mariza                       UNIDADE             200.00             2,000           400,00 

        Embalagem com 100 gramas.                               

 00038  CARNE BOVINA DE 1ª - Marca.: IN NATURA              QUILO             7,000.00            20,000       140.000,00 

        Carne Bovina -  de  1º  qualidade, sem osso tipo contra 

        filé ou, Chã  de  dentro  e  alcatra  sem  pelanca, sem 

        gordura, sem sebo,  com  aspecto,  cor,  cheiro e sabor 

        próprios, embalada em  embalagem própria, sem sujidades 

        e ação de    micróbios.    Em    condições   Higiênicas 

        satisfatórias, aspecto próprio    da    espécie,    não 

        amolecida e nem  pegajosa  cor  própria da espécies sem 

        manchas esverdeadas ou pardacentas odor próprio.        

 00039  CARNE BOVINA EM CONSERVA - Marca.: bordon           UNIDADE             200.00             4,500           900,00 

        Carne bovina, carne  mecanicamente separada de bovinos, 

        miúdo de bovino  (coração),  sal,  cebola, antioxidante 

        eritorbato de sódio e conservante nitrito de sódio. Não 

        contém Glúten. Lata de 320 gramas.                      

 00040  CARNE COM OSSO - Marca.: IN NATURA                  QUILO             6,000.00            10,400        62.400,00 

        Carne Bovina -  de 1º qualidade, com osso tipo costela, 

        agulha sem pelanca, sem gordura, sem sebo, com aspecto, 

        cor, cheiro e  sabor  próprios,  embalada  em embalagem 

        própria, sem sujidades   e   ação   de   micróbios.  Em 

        condições Higiênicas satisfatórias,  aspecto próprio da 

        espécie, não amolecida  e  nem  pegajosa cor própria da 

        espécies sem manchas  esverdeadas  ou  pardacentas odor 

        próprio.                                                

 00041  CARNE DE 2ª SEM OSSO - Marca.: IN NATURA            QUILO             4,000.00            15,000        60.000,00 

        Partes do boi: Acém, capa de contra filé, paleta grossa 

        e fina, cabeça  de  lombo,  maminha,  costela, músculo, 

        fraldinha, ponta de agulha. Características do Produto: 

        Carne bovina de    2ª   sem   ossos   sem   aponeuroses 

        proveniente de animais  sadios manipulados em condições 

        Higiênicas satisfatórias, aspecto  próprio  da espécie, 

        não amolecida e  nem  pegajosa  cor própria da espécies 

        sem peles, sem   gordura,   sem   nervos,  sem  manchas 

        esverdeadas ou pardacentas odor próprio.                

 00042  CARNE MOÍDA - Marca.: IN NATURA                     QUILO             7,000.00            15,000       105.000,00 
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        Carne Bovina -  tipo  moída  dianteira de 1º qualidade, 

        sem osso tipo paletaou, acém, sem pelanca, sem gordura, 

        congelada, sem sebo,  com  aspecto, cor, cheiro e sabor 

        próprios, embalada em  embalagem própria, sem sujidades 

        e ação de    micróbios.    Em    condições   Higiênicas 

        satisfatórias, aspecto próprio    da    espécie,    não 

        amolecida e nem  pegajosa  cor  própria da espécies sem 

        manchas esverdeadas ou pardacentas odor próprio. Partes 

        do boi: Coxão   mole,   acém,   coxão   duro,  alcatra, 

        contra-filé, patinho.                                   

 00043  CEBOLA - Marca.: regional                           QUILO             2,500.00             5,000        12.500,00 

        De primeira, fresca  compacta  e  firme  sem  lesões de 

        origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem 

        manchas com tamanho  e  coloração  uniformes, isenta de 

        sujidades parasitas e  larvas.  Embalada  em  sacos  de 

        ráfia.                                                  

 00044  CENOURA - Marca.: regional                          QUILO             1,000.00             5,000         5.000,00 

        De primeira, fresca  compacta  e  firme  sem  lesões de 

        origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem 

        manchas com Tamanho  e  coloração  uniformes, isenta de 

        sujidades parasitas e  larvas.  Embalada  em  sacos  de 

        ráfia.                                                  

 00045  CHARQUE BOVINO,QUILO - Marca.: favorito             QUILO               600.00            22,000        13.200,00 

        Charque bovino: Pacote  com  1  kg. Preparado com Carne 

        bovina ponta de   agulha   de  boa  qualidade  salgada, 

        curada, seca, de  consistência firme, com cor, cheiro e 

        sabor próprios, isento   de   sujidades,   parasitas  e 

        materiais estranhos, embalada   à   vácuo,   em   sacos 

        plásticos transparentes e    atóxicos,    limpos,   não 

        violados, resistentes, que  garantam  a  integridade do 

        produto até o momento do consumo, embalados em caixa de 

        papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá 

        conter externamente os   dados   de   identificação   e 

        procedência, informação nutricional,  número  do  lote, 

        data de validade,  quantidade  do  produto.  O  produto 

        deverá apresentar validade  mínima  de 30 dias a partir 

        da data de entrega na unidade requisitante.             

 00046  CHEIRO VERDE - Marca.: IN NATURA                    MAÇOS               900.00             1,900         1.710,00 

        Maço com folhas lisas, firmes, com aspecto, cor, cheiro 

        e sabor próprio,  firme  e  intacto,  devendo  ser  bem 

        desenvolvido, isento de   enfermidades,   parasitas   e 

        larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos 

        e mecânicos, oriundos  do  manuseio  e  transporte,  de 

        colheita recente, livre  de  resíduos de fertilizantes, 

        devendo ser prioritamente         orgânicos        e/ou 

        agroecológicos.                                         

 00047  CHUCHU - Marca.: IN NATURA                          QUILO               800.00             6,000         4.800,00 

        Lavado, liso, de  primeira, firme e intacta, sem lesões 

        de origem física,   perfurações  e  cortes,  tamanho  e 

        coloração uniformes, devendo   ser   bem  desenvolvida, 

        isento de sujidades,   parasitas   e   larvas.  De  boa 

        qualidade, inteiras, sem manchas, sem fungos.           

 00048  CIDREIRA - Marca.: mariza                           CAIXA               200.00             2,000           400,00 

        Moída, sem corantes   ou  conservantes;  100%  natural; 

        Embalagem com dizeres  de  rotulagem;  Acondicionado em 

        caixa contendo 10 saquinhos; Data de fabricação e prazo 

        de validade no mínimo 12 meses; Registro no MS.         

 00049  COCO RALADO - Marca.: mais coco                     UNIDADE             300.00             1,900           570,00 

        Em embalagem plástica  de  50g.  Data  de  fabricação e 

        prazo de validade   no  mínimo  12  meses,  informações 

        contidas na embalagem.                                  

 00050  COMINHO - Marca.: mariza                            UNIDADE             400.00             2,000           800,00 

        Embalagem de 100   Gramas,  de  boa  qualidade  para  o 

        consumo, com prazo de validade e fabricação.            

 00051  COMPOTA DE ABACAXI - Marca.: flashamen              UNIDADE             250.00             8,000         2.000,00 

        De primeira qualidade  para  o  consumo,  com  prazo de 

        fabricação e validade,  embalagem com 450 gramas . Doce 

        de abacaxi, em calda, embalagem com no minimo 450g, com 

        identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

        validade e peso  líquido. O produto deverá ter registro 

        no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.  

 00052  COMPOTA DE GOIABA - Marca.: flashamen               UNIDADE             250.00             8,000         2.000,00 

        De primeira qualidade  para  o  consumo,  com  prazo de 

        fabricação e validade, embalagem com 400 gramas .       

 00053  COMPOTA DE PÊSSEGO - Marca.: flashamen              UNIDADE             250.00             8,000         2.000,00 

        Doce de pêssego,  em  calda,  embalagem  com  no minimo 

        450g, com identificação    do    produto,    marca   do 

        fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto 

        deverá ter registro  no  Ministério da Agricultura e/ou 

        Ministério da Saúde.                                    

 00054  CONCENTRADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE ACEROLA - Mar  GARRAFA             100.00             4,500           450,00 

        ca.: jandaia                                       

        Embalagem de 500  ml.  Polpa  de  Acerola,  água e suco 

        concentrado de Acerola.  Contém: Ácido Cítrico INS 330, 

        Estabilizante: Goma Xantana   INS  415,  Conservadores: 
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        Sorbato de Potássio  INS  202 e Metabissulfito de Sódio 

        INS 223. Produto   não   fermentado,   não   alcoólico, 

        homogeneizado e pasteurizado. Não contém glúten.        

 00055  CONCENTRADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE CAJU - Marca.  GARRAFA             100.00             3,900           390,00 

        : jandaia                                          

        Embalagem de 500   ml.  Polpa  de  Caju,  água  e  suco 

        concentrado de Caju.  Contém:  Ácido  Cítrico  INS 330, 

        Estabilizante: Goma Xantana   INS  415,  Conservadores: 

        Sorbato de Potássio  INS  202 e Metabissulfito de Sódio 

        INS 223. Produto   não   fermentado,   não   alcoólico, 

        homogeneizado e pasteurizado. Não contém glúten.        

 00056  CONCENTRADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE GOIABA - Marc  GARRAFA             100.00             4,500           450,00 

        a.: jandaia                                        

        Embalagem de 500  ml.  Polpa  de  Goiaba,  água  e suco 

        concentrado de Goiaba.  Contém:  Ácido Cítrico INS 330, 

        Estabilizante: Goma Xantana   INS  415,  Conservadores: 

        Sorbato de Potássio  INS  202 e Metabissulfito de Sódio 

        INS 223. Produto   não   fermentado,   não   alcoólico, 

        homogeneizado e pasteurizado. Não contém glúten.        

 00057  CONCENTRADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE MANGA - Marca  GARRAFA             100.00             4,500           450,00 

        .: jandaia                                         

        Embalagem de 500  ml.  Polpa  de  Manga,  água  e  suco 

        concentrado de Manga.  Contém:  Ácido  Cítrico INS 330, 

        Estabilizante: Goma Xantana   INS  415,  Conservadores: 

        Sorbato de Potássio  INS  202 e Metabissulfito de Sódio 

        INS 223. Produto   não   fermentado,   não   alcoólico, 

        homogeneizado e pasteurizado. Não contém glúten.        

 00058  CORANTE TIPO AÇAFRÃO - Marca.: marisa               UNIDADE             360.00             2,000           720,00 

        Em pó fino  homogêneo,  obtido da raiz açafrão, limpos, 

        dessecados e moídos,  de coloração amarela, com aspecto 

        com cor, cheiro  e  sabor  próprio, isento de materiais 

        estranhos e a   sua   espécie,  acondicionado  em  saco 

        plástico transparente e  atóxico, hermeticamente vedado 

        e resistente. Pacote   com   100g.   Apresentar   laudo 

        bromatológico.                                          

 00059  CORANTE TIPO URUCUM - Marca.: marisa                UNIDADE             500.00             1,750           875,00 

        Em pó fino  homogêneo,  obtido  de  frutos  maduros  de 

        urucum, limpos, dessecados   e   moídos,  de  coloração 

        amarela, com aspecto  com  cor, cheiro e sabor próprio, 

        isento de materiais   estranhos   e   a   sua  espécie, 

        acondicionado em saco  plástico transparente e atóxico, 

        hermeticamente vedado e  resistente.  Pacote  com 100g. 

        Apresentar laudo bromatológico.                         

 00060  COUVE REGIONAL - Marca.: IN NATURA                  MAÇOS               400.00             4,000         1.600,00 

        Maço com folhas   verdes   sem   presença   de   folhas 

        amareladas, sem danos  físicos  oriundos dom manuseio e 

        transporte isentos de  sujidades,  parasitas  e larvas, 

        com aspecto, cor   e  cheiro  e  sabor  próprio,  firme 

        intacto, devendo ser bem desenvolvido.                  

 00061  COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - Marca.: perdigao       QUILO               900.00            13,000        11.700,00 

        Semi-processado. Congelado, coxa   e   sobrecoxa,   com 

        aspecto cor, cheiro  e  sabor  próprios,  sem manchas e 

        parasitas, acondicionado em  saco plástico polietileno, 

        transparente atóxico, sem  tempero,  de  boa qualidade, 

        com prazo de fabricação e validade visível.             

 00062  CRAVO DA ÍNDIA - Marca.: mariza                     UNIDADE              70.00             2,000           140,00 

        Embalagem plástica de   100   gramas,   com   data   de 

        fabricação e prazo  de  validade  no  mínimo  12 meses, 

        informações contidas na embalagem.                      

 00063  CREME DE LEITE - Marca.: cclg                       UNIDADE           2,000.00             3,500         7.000,00 

        Embalagem de 200  gramas.  Creme  de leite, leite em pó 

        desnatado e estabilizantes  goma,  xantana, goma jataí, 

        goma guar, carragena,  fosfato  dissódico  e citrato de 

        sódio. Homogeneizada, não contém glutén.                

 00064  DOCE DE BANANA - Marca.: ole                        UNIDADE             300.00             8,500         2.550,00 

        Embalagem individual com   no  minimo  200  grama,  com 

        identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

        validade e peso  líquido,  de  acordo  com  a Resolução 

        12/78 da CNN/PA.                                        

 00065  DOCE DE GOIABA - Marca.: ole                        UNIDADE             500.00             6,900         3.450,00 

        Embalagem contendo no  mínimo  500 gramas, com dados de 

        identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

        validade, peso líquido  e  de  acordo  com  a Resolução 

        Normativa nº 9/78-ANVISA.                               

 00066  DOCE DE LEITE - Marca.: aurea                       UNIDADE             400.00             6,000         2.400,00 

        Embalagem com no   mínimo  500  gramas,  com  dados  de 

        identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

        validade, peso líquido  e  de  acordo  com  a Resolução 

        12/78 da Comissão  Nacional  de  Normas  e Padrões para 

        Alimentos-CNN/PA.                                       

 00067  ERVILHA EM CONSERVA - Marca.: ole                   UNIDADE             400.00             2,000           800,00 

        Embalagem de 200  Gramas.  Ervilha,  água e sal. De boa 

        qualidade. Não contém glúten.                           

 00068  EXTRATO DE TOMATE - Marca.: quero                   UNIDADE             600.00             2,000         1.200,00 

        Ingredientes Tomate, Açúcar  e  Sal.  Embalagem  de 190 
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        Gramas. Com data de fabricação e prazo de validade.     

 00069  FARINHA DE ARROZ FLOCADA DE 500 GR - Marca.: mariz  UNIDADE             900.00             2,300         2.070,00 

        a                                                  

        Bem preparada e  de  boa  qualidade  com  cor, cheiro e 

        sabor, de colheita  recente,  sem  nenhum tipo material 

        terroso e sujidades,  100%  de fécula natural de arroz, 

        embalada em saco   plástico,   com  prazo  de  validáde 

        visível.                                                

 00070  FARINHA DE MANDIOCA REGIONAL - Marca.: IN NATURA    QUILO             3,000.00             3,500        10.500,00 

        Fina, seca, branca  ou  amarela, deverá ser fabricada a 

        partir de matéria-prima  sã e limpa, isenta de matérias 

        estranhas e parasitas,    não   poderá   estar   úmida, 

        fermentada ou rançosa.   Embalagem  primária:  saco  de 

        polietileno atóxico, transparente,          resistente, 

        termosoldado, com capacidade  para  1  kg;  Secundária: 

        fardo plástico, atóxico,    resistente,   transparente, 

        termossoldado ou fechado com fita adesiva plastificada. 

        Com Prazo de validade: mínimo de 9 meses.               

 00071  FARINHA DE MILHO FLOCADA DE 500 GR - Marca.: mariz  UNIDADE             900.00             2,250         2.025,00 

        a                                                  

        Bem preparada e  de  boa  qualidade  com  cor, cheiro e 

        sabor, de colheita  recente,  sem  nenhum tipo material 

        terroso e sujidades,  100%  de fécula natural de milho, 

        embalada em saco   plástico,   com  prazo  de  validáde 

        visível.                                                

 00072  FARINHA DE ROSCA DE 500 GR - Marca.: mariza         UNIDADE             100.00             3,750           375,00 

        Bem preparada e  de  boa  qualidade  com  cor, cheiro e 

        sabor, sem nenhum  tipo  material  terroso e sujidades, 

        100% natural, embalado  em  saco plástico, com prazo de 

        validáde visível.                                       

 00073  FARINHA DE TAPIOCA - Marca.: mariza                 QUILO               300.00             9,000         2.700,00 

        Sem colesterol. 100%      natural.      Sem     glúten. 

        Características do produto   deverá   ser  fabricada  a 

        partir de matéria-prima  sã e limpa, isenta de matérias 

        estranhas e parasitas,    não   poderá   estar   úmida, 

        fermentada ou rançosa.   Embalagem  Primária,  saco  de 

        polietileno atóxico, transparente,          resistente, 

        termosoldado, com capacidade   para   1kg;  Secundária: 

        fardo plástico, atóxico,    resistente,   transparente, 

        termossoldado ou fechado com fita adesiva plastificada. 

        Prazo de validade mínimo de 9 meses.                    

 00074  FARINHA LÁCTEA - Marca.: nestle                     UNIDADE             900.00             9,000         8.100,00 

        Sabor natural, ingredientes:     Farinha    de    trigo 

        enriquecida com ferro  e ácido fólico, açúcar, leite em 

        pó integral, vitaminas,  minerais, sal e aromatizantes, 

        contendo glúten. Valor  nutricional em 35g - mínimo 24g 

        de carboidratos, 4g  de  proteína  e  2,5g  de lipídio. 

        Embalagem pote de  polietileno  ou lata de alumínio com 

        400 gramas.                                             

 00075  FEIJÃO BRANCO - Marca.: tio beto                    PACOTE              300.00             3,750         1.125,00 

        Tipo I, classe   branco,  novo,  constituído  de  grãos 

        inteiros e sadios  com  teor  de umidade máxima de 15%, 

        isento de material  terroso,  sujidades  e  mistura  de 

        outras variedades e  espécies.  Embalagem  de  1  kg em 

        sacos plásticos transparentes  e  atóxicos,  limpos não 

        violados, resistentes que  garantam  a  integridade  do 

        produto até o  momento  do  consumo. A embalagem deverá 

        conter externamente os   dados   de   identificação   e 

        procedência, informação nutricional,  número  do  lote, 

        data de validade,  quantidade  do  produto.  O  produto 

        deverá apresentar validade  mínima  de 6 (seis) meses a 

        partir da data  de  entrega  na  unidade  requisitante. 

        Pacote de 1 kg.                                         

 00076  FEIJÃO CARIOQUINHA - Marca.: tio beto               PACOTE            1,000.00             4,650         4.650,00 

        Tipo 1, classe  carioquinha, novo, constituído de grãos 

        inteiros e sadios  com  teor  de umidade máxima de 15%, 

        isento de material  terroso,  sujidades  e  mistura  de 

        outras variedades e  espécies.  Embalagem  de  1  kg em 

        sacos plásticos transparentes  e  atóxicos,  limpos não 

        violados, resistentes que  garantam  a  integridade  do 

        produto até o  momento  do  consumo  acondicionados  em 

        fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente 

        os dados de  identificação  e  procedência,  informação 

        nutricional, número do    lote,   data   de   validade, 

        quantidade do produto.   O  produto  deverá  apresentar 

        validade mínima de  6  (seis) meses a partir da data de 

        entrega na unidade requisitante.                        

 00077  FEIJÃO PRETO - Marca.: tio beto                     PACOTE              600.00             5,000         3.000,00 

        Tipo I, classe   preto,   novo,  constituído  de  grãos 

        inteiros e sadios  com  teor  de umidade máxima de 15%, 

        isento de material  terroso,  sujidades  e  mistura  de 

        outras variedades e  espécies.  Embalagem  de  1  kg em 

        sacos plásticos transparentes  e  atóxicos,  limpos não 

        violados, resistentes que  garantam  a  integridade  do 

        produto até o  momento  do  consumo  acondicionados  em 
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        fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente 

        os dados de  identificação  e  procedência,  informação 

        nutricional, número do    lote,   data   de   validade, 

        quantidade do produto.   O  produto  deverá  apresentar 

        validade mínima de  6  (seis) meses a partir da data de 

        entrega na unidade requisitante.                        

 00078  FEIJOADA EM CONSERVA - Marca.: bordon               UNIDADE             200.00             8,500         1.700,00 

        Água, feijão preto  desidratado  (11%),  lingÜiça mista 

        (10%), carne bovina (5%), fécula de batata (4,2%), pele 

        suína (2,5%), proteína  de soja (1,8%), sal, condimento 

        preparado para feijoada    (sal,   levedura,   proteína 

        vegetal hidrolisada, alho,   corante  caramelo,  aromas 

        naturais e realçadores  de  sabor  inosinato de sódio e 

        guanilato de sódio). Lata de 830 gramas.                

 00079  FERMENTO EM PÓ PARA BOLO - Marca.: mariza           UNIDADE             100.00             3,900           390,00 

        De primeira qualidade.   Embalagem   com   dizeres   de 

        rotulagem, data de  fabricação  e  prazo  de  validade, 

        aproximadamente 100 gramas. Inscrição no MS.            

 00080  FOLHA DE LOURO SECA - Marca.: mariza                PACOTE              200.00             2,000           400,00 

        Folhas selecionadas e    distribuídas    em   embalagem 

        individual de 4g.                                       

 00081  FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONGELADO - M  QUILO             5,000.00             7,500        37.500,00 

        arca.: avis para                                   

        Semi-processado, congelado, inteiro   eviscerado,   com 

        aspecto cor, cheiro  e  sabor  próprios,  sem manchas e 

        parasitas, acondicionado em  saco plástico polietileno, 

        transparente atóxico, sem    tempero,    de    primeira 

        qualidade.                                              

 00082  FUBÁ DE MILHO - Marca.: marisa                      PACOTE              200.00             2,900           580,00 

        Fino e enriquecido  com  ferro  e  ácido fólico. De boa 

        qualidade para consumo,   com   data  de  fabricação  e 

        validade na embalagem de 500 gramas                     

 00083  GELATINA EM PÓ SABORES VARIADOS - Marca.: sol       CAIXA               400.00             2,000           800,00 

        Com açúcar, aromatizante,  podendo  ser  adicionada  de 

        corantes naturais. Acondicionada  em  sacos  plásticos, 

        íntegros e resistentes,    acondicionados   em   caixas 

        limpas, íntegras e   resistentes.  A  embalagem  deverá 

        conter externamente os    dados    de    identificação, 

        procedência, informações nutricionais,  número de lote, 

        quantidade do produto.   Deverá   apresentar   validade 

        mínima de 6  (seis)  meses a partir da data de entrega. 

        Resolução nº 60 de 2002. Caixa com peso aproximado 85g. 

 00084  GENGIBRE DE PRIMEIRA QUALIDADE - Marca.: IN NATURA  QUILO               200.00             8,500         1.700,00 

        De primeira qualidade.  In Natura, apresentando grau de 

        maturação, tal que  lhe permita suportar a manipulação, 

        o transporte e  a  conservação  em  condições adequadas 

        para o consumo.  Com ausência de sujidades, parasitos e 

        larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNN/PA.      

 00085  GOMA DE TAPIOCA - Marca.: IN NATURA                 QUILO               500.00             5,900         2.950,00 

        Feita a partir  da fécula de mandioca, sem corante, sem 

        conservante, sem sódio.  Em embalagem plástica dupla de 

        1kg.                                                    

 00086  GRÃO DE BICO - Marca.: mariza                       QUILO               200.00             8,000         1.600,00 

        Grãos de bico  limpos  e sem umidade isento de material 

        terroso, sujidades e  mistura  de  outras  variedades e 

        espécies. Embalagem de   1   kg   em   sacos  plásticos 

        transparentes e atóxicos,    limpos    não    violados, 

        resistentes que garantam a integridade do produto até o 

        momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A 

        embalagem deverá conter   externamente   os   dados  de 

        identificação e procedência,   informação  nutricional, 

        número do lote,   data   de   validade,  quantidade  do 

        produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 

        6 (seis) meses  a  partir da data de entrega na unidade 

        requisitante.                                           

 00087  IOGURTE COCO - Marca.: nestle                       UNIDADE             500.00             2,750         1.375,00 

        Deverá ser fabricado  de matéria prima de 1ª qualidade. 

        A embalagem obrigatoriamente deverá ser uniforme quanto 

        ao tipo e  peso  para  a  quantidade  total  solicitada 

        constando data de  fabricação  e  validade  e número do 

        lote. Embalagem de 100 ml.                              

 00088  IOGURTE SABOR MORANGO - Marca.: nestle              UNIDADE             600.00             2,750         1.650,00 

        Deverá ser fabricado  de matéria prima de 1ª qualidade. 

        A embalagem obrigatoriamente deverá ser uniforme quanto 

        ao tipo e  peso  para  a  quantidade  total  solicitada 

        constando data de  fabricação  e  validade  e número do 

        lote. Embalagem de 100 ml.                              

 00089  LARANJA - Marca.: IN NATURA                         QUILO               700.00             6,000         4.200,00 

        Fresca, tamanho mediano,  cor  amarela  laranjada,  com 

        aspecto, cor e  cheiro e sabor próprio, com polpa firme 

        e intacta, devendo  ser  bem  desenvolvido,  isenta  de 

        enfermidades, parasitas e  larvas,  material  terroso e 

        sujidades, sem danos  físicos  e mecânicos, oriundos do 

        manuseio e transporte,  de  colheita  recente, livre de 

        resíduos de fertilizantes,  devendo  ser  prioritamente 
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        orgânicos e/ou agroecológicos.                          

 00090  LEITE CONDENSADO - Marca.: piracanjuba              UNIDADE           1,000.00             4,750         4.750,00 

        Embalagem de 395   gramas.  Leite  fluído  padronizado, 

        açúcar e lactose. Não contém glutén.                    

 00091  LEITE DE CÔCO - Marca.: mais coco                   UNIDADE             700.00             5,250         3.675,00 

        Garrafa de vidro   com   500   ml,  livre  de  insetos, 

        micro-organismos ou outra    impureza   que   venha   a 

        comprometer o armazenamento  e a saúde humana. Validade 

        mínima de 120 dias da data de entrega do produto.       

 00092  LEITE EM PÓ INTEGRAL - Marca.: ccgl                 PACOTE            5,000.00             4,250        21.250,00 

        Contendo no mínimo 26% de gorduras, embalado em pacotes 

        plásticos aluminizados, limpos       não      violados, 

        resistentes, que garantam  a integridade do produto até 

        o momento do  consumo,  contendo  no mínimo 200 gramas. 

        Acondicionados em fardos   lacrados   ou  em  caixa  de 

        papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá 

        conter externamente os   dados   de   identificação   e 

        procedência, informação nutricional,  número  do  lote, 

        data de validade,  quantidade  do  produto  e número do 

        registro. O produto  deverá  apresentar validade mínima 

        de 10 (dez)  meses  a  partir  da  data  de  entrega na 

        unidade requisitante. Inspecionado  pelo  Ministério da 

        Agricultura. Embalagem protetora, pacote de 200 gramas. 

 00093  LEITE LÍQUIDO - Marca.: piracanjuba                 LITRO               600.00             5,000         3.000,00 

        Leite integral, vitaminas  (A, D e C) e minerais (ferro 

        e zinco) e    estabilizantes   trifosfato   de   sódio, 

        monofosfato de sódio,  difosfato  de sódio e citrato de 

        sódio. Não contém   glutén.  Alérgicos:  Contém  Leite. 

        Embalagem de 1 litro.                                   

 00094  LEITE SEM LACTOSE - Marca.: piracanjuba             UNIDADE             200.00             7,500         1.500,00 

        Fórmula infantil isenta de lactose, contendo vitaminas, 

        minerais, oligoelementos, nucleotídeos    e    LCPUFAS, 

        ácidos graxos poliinsaturados  de cadeia longa. Lata de 

        400 gramas.                                             

 00095  LIMÃO - Marca.: IN NATURA                           QUILO               500.00             6,000         3.000,00 

        Fresco, cor verde,  com  aspecto,  cor e cheiro e sabor 

        próprio, com polpa  firme  e  intacta,  devendo ser bem 

        desenvolvido, isenta de   enfermidades,   parasitas   e 

        larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos 

        e mecânicos, oriundos  do  manuseio  e  transporte,  de 

        colheita recente, livre  de  resíduos de fertilizantes, 

        devendo ser prioritamente         orgânicos        e/ou 

        agroecológicos.                                         

 00096  LINGUICA SUÍNA CALABRESA, ESPECIAL, DEFUMADA - Mar  QUILO               300.00            20,000         6.000,00 

        ca.: perdigao                                      

        Embalagem a vácuo  em  filme  PVC  transparente ou saco 

        plástico transparente, contendo     identificação    do 

        produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas 

        e carimbos oficiais,  de  acordo  com  as  Portarias do 

        Ministério da Agricultura,  DIPOA  n.304  de 22/04/96 e 

        n.145 de 22/04/98,  da  Resolução  da  ANVISA  n.105 de 

        19/05/99 e da  Lei  Municipal  /  Vigilância  Sanitária 

        n.5504/99.                                              

 00097  LINGUIÇA SUÍNA PAIO - Marca.: perdigao              QUILO               200.00            18,900         3.780,00 

        Embalagem em filme  PVC  transparente  ou saco plástico 

        transparente, contendo identificação  do produto, marca 

        do fabricante, prazo  de  validade,  marcas  e carimbos 

        oficiais, de acordo  com  as Portárias do Ministério da 

        Agricultura, DIPOA n.304   de   22/04/96   e  n.145  de 

        22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da 

        Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99.         

 00098  LINGUIÇA TIPO TOSCANA/BOVINA - Marca.: perdigao     QUILO               200.00            17,900         3.580,00 

        Adequada para o  consumo.  Resfriada,  acondicionada em 

        plástico e com prazo de validade e fabricação.          

 00099  LINGUIÇA TIPO TOSCANA DE FRANGO - Marca.: perdigao  QUILO               200.00            17,900         3.580,00 

        Adequada para o  consumo.  Resfriada,  acondicionada em 

        plástico e com prazo de validade e fabricação.          

 00100  LINGUIÇA TIPO TOSCANA MISTA - Marca.: perdigao      QUILO               300.00            17,900         5.370,00 

        Adequada para o  consumo.  Resfriada,  acondicionada em 

        plástico e com prazo de validade e fabricação.          

 00101  MAÇÃ - Marca.: regional                             UNIDADE           6,000.00             0,750         4.500,00 

        In natura e de primeira qualidade. Apresentando grau de 

        maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 

        transporte e a  conservação em condições adequadas para 

        o consumo. Com   ausência  de  sujidades,  parasitas  e 

        larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.       

 00102  MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Marca.: hileia            PACOTE            3,000.00             2,750         8.250,00 

        Vitaminado, tipo espaguete,  cor  amarela,  obtida pelo 

        amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais 

        substâncias permitidas, isenta  de corantes artificiais 

        sujidades, parasitas, admitida   umidade   máxima  13%, 

        Embalagem de 500g,  em  sacos plásticos transparentes e 

        atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam 

        a integridade do  produto  até  o  momento  do  consumo 

        acondicionados em fardos  lacrados.  A embalagem deverá 
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        conter externamente os   dados   de   identificação   e 

        procedência, informação nutricional,  número  do  lote, 

        data de validade,  quantidade  do  produto.  O  produto 

        deverá apresentar validade  mínima de 06 (seis) meses a 

        partir da data de entrega na unidade requisitante.      

 00103  MACARRÃO TIPO PARAFUSO - Marca.: hileia             PACOTE            2,000.00             3,900         7.800,00 

        Vitaminado, tipo parafuso,  cor  amarela,  obtida  pelo 

        amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais 

        substâncias permitidas, isenta  de corantes artificiais 

        sujidades, parasitas, admitida   umidade   máxima  13%, 

        Embalagem de 500g,  em  sacos plásticos transparentes e 

        atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam 

        a integridade do  produto  até  o  momento  do  consumo 

        acondicionados em fardos  lacrados.  A embalagem deverá 

        conter externamente os   dados   de   identificação   e 

        procedência, informação nutricional,  número  do  lote, 

        data de validade,  quantidade  do  produto.  O  produto 

        deverá apresentar validade  mínima de 06 (seis) meses a 

        partir da data de entrega na unidade requisitante.      

 00104  MAIONESE - Marca.: helmans                          UNIDADE             500.00             3,500         1.750,00 

        Embalagem com dados  de identificação do produto, marca 

        do fabricante, prazo  de  validade,  peso  líquido e de 

        acordo com a  Resolução  12/78  da Comissão Nacional de 

        Normas e Padrões  para  Alimentos - CNNPA. Pote com 250 

        gramas.                                                 

 00105  MAMÃO - Marca.: IN NATURA                           QUILO               500.00             6,500         3.250,00 

        50% maduro 50%   verde,   com   casca  firme,  não  ter 

        rachaduras, partes escuras ou machucados, nem picada de 

        insetos.                                                

 00106  MANTEIGA COM SAL - Marca.: piracanjuba              UNIDADE             200.00             9,000         1.800,00 

        De primeira qualidade.  Embalagem  com  200  gramas com 

        identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

        validade e peso  líquido. O produto devera ter registro 

        no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.  

 00107  MARACUJÁ - Marca.: IN NATURA                        QUILO               400.00             9,000         3.600,00 

        Apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo.  Com  ausência de 

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da  CNNPA.  De  primeira  qualidade, In 

        natura.                                                 

 00108  MARGARINA COM 250 GRAMAS - Marca.: pirmor           UNIDADE           3,000.00             2,250         6.750,00 

        Produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição 

        de sal., em  potes  de polipropileno com lacre de papel 

        aluminizado entre a  tampa  e  o pote, resistentes, que 

        garantam a integridade  do  produto  até  o  momento do 

        consumo contendo peso  líquido 250g. A embalagem deverá 

        conter externamente os   dados   de   identificação   e 

        procedência, informação nutricional,  número  do  lote, 

        data de validade,  quantidade  do  produto  e número do 

        registro. O produto  deverá  apresentar validade mínima 

        de 06 (seis)  meses  a  partir  da  data  de entrega na 

        unidade requisitante.                                   

 00109  MARGARINA COM 500 GRAMAS - Marca.: primor           UNIDADE           2,000.00             4,250         8.500,00 

        Embalagem de 500  gramas.  Óleos  vegetais  líquidos  e 

        hidrogenados, água, sal  (3%),  leite  em  pó desnatado 

        e/ou soro de   leite   em  pó.  Estabilizante:  Mono  e 

        diglicerideos, lecitina de     soja     estéreis     de 

        poliglicerol; Conservadores: Sorbato  de  potássio e/ou 

        benzoato de sódio,   aroma   idêntico   ao  natural  de 

        manteiga, acidulante ácido     lático,    antioxidantes 

        EDTA-cálcico dissódico, BHT  e  ácido  cítrico, corante 

        natural de urucum  e  cúrcuma  ou  idêntico ao natural. 

        Betacarotina e vitamina   A  (1.500  U.I./100gr.).  Não 

        contém glúten e com validade mínima de seis (06) meses. 

 00110  MARGARINA COM 01 KG - Marca.: primor                UNIDADE           2,000.00             8,000        16.000,00 

        Embalagem de 01   quilo.   Óleos  vegetais  líquidos  e 

        hidrogenados, água, sal  (3%),  leite  em  pó desnatado 

        e/ou soro de   leite   em  pó.  Estabilizante:  Mono  e 

        diglicerideos, lecitina de     soja     estéreis     de 

        poliglicerol; Conservadores: Sorbato  de  potássio e/ou 

        benzoato de sódio,   aroma   idêntico   ao  natural  de 

        manteiga, acidulante ácido     lático,    antioxidantes 

        EDTA-cálcico dissódico, BHT  e  ácido  cítrico, corante 

        natural de urucum  e  cúrcuma  ou  idêntico ao natural. 

        Betacarotina e vitamina   A  (1.500  U.I./100gr.).  Não 

        contém glúten e com validade mínima de seis (06) meses. 

 00111  MELANCIA - Marca.: IN NATURA                        QUILO               800.00             6,000         4.800,00 

        Fresca, cor amarela  esverdeada,  com aspecto, cheiro e 

        sabor próprio, com  polpa  firme e intacta, devendo ser 

        bem desenvolvido, isenta  de  enfermidades, parasitas e 

        larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos 

        e mecânicos, oriundos  do  manuseio  e  transporte,  de 

        colheita recente, livre  de  resíduos de fertilizantes, 

        devendo ser prioritariamente       orgânicos       e/ou 
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        agroecológicos.                                         

 00112  MELÃO - Marca.: IN NATURA                           QUILO               500.00             6,000         3.000,00 

        In natura, fresca  e  de boa qualidade. Frutos com 70 a 

        80% de maturação  climatizada, com aspecto, cor, cheiro 

        e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser 

        bem desenvolvida, isenta  de  enfermidades, parasitas e 

        larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos 

        e mecânicos oriundos   do  manuseio  e  transporte,  de 

        colheita recente, livre  de  resíduos de fertilizantes, 

        devendo ser prioritariamente       orgânicos       e/ou 

        agroecológicos.                                         

 00113  MEXERICA REGIONAL - Marca.: IN NATURA               QUILO               400.00             2,750         1.100,00 

        In natura, fresca  e  de boa qualidade. Frutos com 70 a 

        80% de maturação  climatizada, com aspecto, cor, cheiro 

        e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser 

        bem desenvolvida, isenta  de  enfermidades, parasitas e 

        larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos 

        e mecânicos oriundos   do  manuseio  e  transporte,  de 

        colheita recente, livre  de  resíduos de fertilizantes, 

        devendo ser prioritariamente       orgânicos       e/ou 

        agroecológicos.                                         

 00114  MILHARINA - Marca.: sinha                           PACOTE            1,000.00             1,500         1.500,00 

        Pacote de 500   gramas.   Farinha   de   milho  flocado 

        enriquecido com ferro  e  ácido  fólico  (Vitamina B9). 

        Contendo na embalagem data de fabricação e validade. De 

        primeira qualidade para o consumo.                      

 00115  MILHO BRANCO - Marca.: sinha                        UNIDADE           2,000.00             2,900         5.800,00 

        Embalagem com no  mínimo  500 gramas, com identificação 

        do produto, marca  do  fabricante, data de fabricação e 

        validade, de acordo  com  a Resolução 12/78 da CNNPA. O 

        produto deverá ter    registro    no    Ministério   da 

        Agricultura e/ou Ministério da Saúde.                   

 00116  MILHO DE PIPOCA - Marca.: sinha                     PACOTE              500.00             2,900         1.450,00 

        Embalagem de 500   gramas   e  de  primeira  qualidade, 

        beneficiado, polido, limpo,   isento   de  sujidades  e 

        outras misturas de  espécies,  acondicionados  em  saco 

        plástico, com prazo de validade.                        

 00117  MILHO VERDE EM CONSERVA - Marca.: ole               UNIDADE             400.00             2,250           900,00 

        Milho verde s  salmoura (água e sal). Sem conservantes. 

        Embalagem contendo 300  gramas  líquidos  e  200 gramas 

        drenado.                                                

 00118  MISTURA PARA PREPARO DE BOLO (SABORES VARIADOS) -   PACOTE              400.00             4,500         1.800,00 

        Marca.: dona benta                                 

        Farinha de trigo  enriquecida com ferro e ácido fólico, 

        açúcar, amido (Streptomyces    viridochromogenes   e/ou 

        Bacillus thuringiensis e/ou  Agrobacterium  tumefaciens 

        e/ou Zea mays),   gordura   vegetal,   sal,   fermentos 

        químicos (bicarbonato de  sódio,  pirofosfato  ácido de 

        cálcio, fosfato monocálcico e fosfato ácido de alumínio 

        e sódio), emulsificantes    (ésteres    de    mono    e 

        diglicerídeos de ácidos   graxos  com  ácido  lático  e 

        ésteres de ácidos   graxos   com   propilenoglicol)   e 

        aromatizante. Contém Glúten.  Contém derivados de Trigo 

        e Soja. Pode  conter  Centeio,  Cevada,  Aveia e Leite. 

        Embalagem de 450 gramas.                                

 00119  MOLHO DE TOMATE - Marca.: ole                       UNIDADE             500.00             3,500         1.750,00 

        Concentrado, produto resultante   da   concentração  da 

        Polpa de Tomate  por processo tecnológico preparado com 

        frutos maduros selecionados  sem  pele,  sem sementes e 

        corantes artificiais, isento     de     sujidades     e 

        fermentação, acondicionada em  latas  de 370 gramas, de 

        flandres, com verniz    sanitário,    recravadas,   sem 

        estufamentos, sem vazamento,  corrosão interna e outras 

        alterações, acondicionadas em  caixa  de papelão limpa, 

        íntegra, resistente, reforçada  e  lacrada. A embalagem 

        deverá conter externamente  os dados de identificação e 

        procedência, informação nutricional,  número  do  lote, 

        data de validade,  quantidade  do  produto  e número do 

        registro. O produto  deverá  apresentar validade mínima 

        de 10 (dez)  meses  a  partir  da  data  de  entrega na 

        unidade requisitante.                                   

 00120  MORTADELA DE FRANGO - Marca.: perdigao              QUILO             2,000.00             9,000        18.000,00 

        Carne mecanicamente separada  de aves, gordura de aves, 

        Amido, água, proteína  de  soja,  miúdos  de aves (pode 

        conter fígado, moela e/ou coração), sal, carne de aves, 

        açúcar e alho,   não   contém   Glúten.   De   primeira 

        qualidade, com validade mínima de 6 meses.              

 00121  MORTADELA DE PORCO - Marca.: perdigao               QUILO             2,000.00             9,000        18.000,00 

        Carne mecanicamente separada   de   porco,  gordura  de 

        suíno, pele suína,   amido,  água,  proteína  de  soja, 

        miúdos suínos (pode  conter  fígado,  língua,  rim e/ou 

        coração), sal, carne  suína,  açúcar e alho, não contém 

        Glúten. De primeira qualidade, com validade mínima de 6 

        meses.                                                  

 00122  MUCILON ARROZ E AVEIA - Marca.: nestle              UNIDADE             600.00             9,000         5.400,00 
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        Farinha de arroz,  açúcar, farinha de Aveia, extrato de 

        malte, sais minerais  (carbonato  de cálcio, fosfato de 

        sódio dibásico, fumarato  ferroso,  sulfato  de zinco), 

        vitaminas (vitamina C,   niacina,   vitamina  E,  ácido 

        pantotênico, vitamina A,   vitamina  B1,  vitamina  B6, 

        ácido fólico, vitamina   D)  e  aromatizante  vanilina. 

        Contém glúten. Contém traços de leite. Embalagem de 400 

        gramas.                                                 

 00123  MUCILON DE ARROZ - Marca.: nestle                   UNIDADE             700.00             9,000         6.300,00 

        Farinha de arroz  enriquecida com ferro e ácido fólico, 

        açúcar, sais minerais   (fosfato   de  sódio  dibásico, 

        carbonato de cálcio,   fumarato   ferroso,  sulfato  de 

        zinco), vitaminas (vitamina  C,  niacina,  vitamina  E, 

        ácido pantotênico, vitamina  A,  vitamina  B1, vitamina 

        B6, ácido fólico,  vitamina D) e aromatizante vanilina. 

        Contém glúten. Contém traços de leite. Embalagem de 400 

        gramas. Têm traços de leite.                            

 00124  MUCILON DE MILHO - Marca.: nestle                   UNIDADE             600.00             9,000         5.400,00 

        Farinha de milho,    açúcar,   amido,   sais   minerais 

        (carbonato de cálcio,   fosfato   de   sódio  dibásico, 

        fumarato ferroso, sulfato    de    zinco),    vitaminas 

        (vitamina C, niacina,  vitamina  E,  ácido pantotênico, 

        vitamina A, vitamina  B1,  vitamina  B6,  ácido fólico, 

        vitamina D) e  aromatizante  vanilina.  Contém  glúten. 

        Contém traços de leite. Embalagem de 400 gramas.        

 00125  MUCILON MULTICEREAIS - Marca.: nestle               UNIDADE             700.00             9,000         6.300,00 

        Farinha de trigo  enriquecida com ferro e ácido fólico, 

        açúcar, farinha de  milho enriquecida com ferro e ácido 

        fólico, farinha de  arroz,  sais minerais (carbonato de 

        cálcio, fosfato de  sódio  dibásico,  fumarato ferroso, 

        sulfato de zinco),   vitaminas  (vitamina  C,  niacina, 

        vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, 

        vitamina B6, ácido  fólico,  vitamina D) e aromatizante 

        vanilina. Contém glúten.   Contém   traços   de  leite. 

        Embalagem de 400 gramas.                                

 00126  ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA - Marca.: concordia         UNIDADE           3,000.00             4,500        13.500,00 

        Refinado, tipo 1, sem colesterol, contendo naturalmente 

        ômega 3, embalagem  limpa,  garrafa  plástica de 900ml, 

        não amassadas, sem   estufamentos,   resistentes,   que 

        garantam a integridade  do  produto  até  o  momento do 

        consumo. A embalagem   deverá  conter  externamente  os 

        dados de identificação    e   procedência,   informação 

        nutricional, número do    lote,   data   de   validade, 

        quantidade do produto  e  número do registro. O produto 

        deverá apresentar validade  mínima  de 10 (dez) meses a 

        partir da data de entrega na unidade requisitante.      

 00127  ÓREGANO - Marca.: mariza                            UNIDADE             200.00             2,000           400,00 

        Embalagem de 20    gramas.   De   primeira   qualidade. 

        Embalagem com dizeres  de rotulagem, data de fabricação 

        e prazo de validade.                                    

 00128  OVOS DE GALINHA - Marca.: granja                    UNIDADE           5,000.00             0,500         2.500,00 

        Tamanho médio livre de rachaduras e sujidades, com peso 

        unitário de aproximadamente 50 gramas.                  

 00129  PÃO BRANCO-FRANCÊS - Marca.: frances                UNIDADE           8,000.00             0,470         3.760,00 

        Farinha de trigo,  água, sal, açúcar e gordura vegetal. 

        Com o miolo  revestido  por  uma casca fina e levemente 

        crocante.                                               

 00130  PEITO DE FRANGO COM OSSO - Marca.: perdigao         QUILO               300.00            13,000         3.900,00 

        Congelado. Embalagem em  filme PVC transparente ou saco 

        plástico transparente, contendo     identificação    do 

        produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas 

        e carimbos oficiais,  de  acordo  com  as  Portarias do 

        Ministério da Agricultura,  DIPOA  nº 304 de 22/04/96 e 

        nº 145 de  22/04/98,  da  Resolução da ANVISA nº 105 de 

        19/05/99, da Lei   Municipal/Vigilância   Sanitária  nº 

        5504/99 e Resolução RDC nº 13 de 02/01/2001.            

 00131  PEITO DE FRANGO EM FILÉ - Marca.: perdigao          QUILO               300.00            13,000         3.900,00 

        Sem osso, semi-processado. Peito congelado, eviscerado, 

        com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e 

        parasitas, acondicionado em  saco plástico polietileno, 

        transparente atóxico.                                   

 00132  PEPINO - Marca.: IN NATURA                          QUILO               400.00             6,000         2.400,00 

        Fresco, cor esverdeada,  com  aspecto,  cheiro  e sabor 

        próprio, com polpa  firme  e  intacta,  devendo ser bem 

        desenvolvido, isenta de   enfermidades,   parasitas   e 

        larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos 

        e mecânicos, oriundos  do  manuseio  e  transporte,  de 

        colheita recente, livre  de  resíduos de fertilizantes, 

        devendo ser prioritariamente       orgânicos       e/ou 

        agroecológicos.                                         

 00133  PIMENTA DE CHEIRO - Marca.: IN NATURA               QUILO               400.00            10,000         4.000,00 

        Pimenta de cheiro,  in  natura,  apresentando  grau  de 

        maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 

        transporte e a  conservação em condições adequadas para 

        o consumo. Com   ausência  de  sujidades,  parasitas  e 
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        larvas.                                                 

 00134  PIMENTA DO REINO MOIDA - Marca.: mariza             UNIDADE             400.00             2,750         1.100,00 

        Embalagem com 100 gramas, com dados de identificação do 

        produto, marca do  fabricante,  data  de  fabricação  e 

        prazo de validade,  de  acordo  com  Resolução 12/78 da 

        CNNPA.                                                  

 00135  PIMENTÃO - Marca.: IN NATURA                        QUILO               500.00             8,000         4.000,00 

        In natura, apresentando  grau  de maturação tal que lhe 

        permita suportar a   manipulação,   o  transporte  e  a 

        conservação em condições  adequadas para o consumo. Com 

        ausência de sujidades, parasitas e larvas.              

 00136  PIRULITO - Marca.: dori                             UNIDADE             200.00             7,500         1.500,00 

        Pacote com 500  gramas. de primeira qualidade, com data 

        de fabricação e validade.                               

 00137  PÓ PARA PREPARO DE CREME COM BANANA, PERA, MORANGO  QUILO               100.00             6,000           600,00 

        E 5 CEREAIS - Marca.: flashamen                   

        Embalagem de 1Kg,  sem  lactose,  com  validade  de  12 

        meses.                                                  

 00138  PÓ PARA PREPARO DE IOGURTE DE FRUTAS - Marca.: fla  QUILO               100.00             6,000           600,00 

        shamen                                             

        Embalagem de 1Kg,  sem  lactose,  com  validade  de  12 

        meses.                                                  

 00139  PÓ PARA PREPARO DE MINGAU 0% AÇUCAR - Marca.: flas  QUILO               100.00             6,000           600,00 

        hamen                                              

        Embalagem de 1Kg,  enriquecida  com  micronutrientes  e 

        validade de 12 meses.                                   

 00140  POLPA DE FRUTA SABORES VARIADOS - Marca.: IN NATUR  QUILO             3,000.00            11,000        33.000,00 

        A                                                  

        Natural integral e  congelada  conservantes e aditivos, 

        embalagem contendo 1kg.                                 

 00141  POLVILHO AZEVEDO - Marca.: mariza                   QUILO               200.00             7,500         1.500,00 

        De primeira qualidade,   com   prazo  de  fabricação  e 

        validade.                                               

 00142  POLVILHO DOCE - Marca.: mariza                      QUILO               200.00             7,500         1.500,00 

        De primeira qualidade,   com   prazo  de  fabricação  e 

        validade.                                               

 00143  PRESUNTO MAGRO - Marca.: perdigao                   QUILO               100.00            21,000         2.100,00 

        Presunto cozido sem  capa de gordura. Fatiado em Kg. De 

        primeira qualidade para consumo.                        

 00144  PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA - Marca.: natu qualy   UNIDADE             800.00             5,900         4.720,00 

        Obtida por processamento tecnológico adequado, a partir 

        de farinha de  soja desengordurada, proteína isolada de 

        soja e proteína  concentrada  de  soja. Deve apresentar 

        umidade máxima de  8% e proteína em base seca mínima de 

        50%. Acondicionado em     embalagem    resistente    de 

        polietileno atóxico, contendo     500    gramas,    com 

        identificação na embalagem  (rótulo)  dos ingredientes, 

        valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação 

        e validade. Isento  de  sujidades,  parasitas, larvas e 

        material estranho. Validade  mínima de 6 meses a contar 

        da data de entrega.                                     

 00145  QUEIJO MUSSARELA - Marca.: perdigao                 QUILO               400.00            21,000         8.400,00 

        Fatiado ou peça  inteira,  acondicionado, embalagem com 

        identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

        validade e peso  líquido. O produto deverá ter registro 

        no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.  

 00146  QUEIJO REGIONAL - Marca.: IN NATURA                 QUILO               200.00            21,000         4.200,00 

        Regional. Sem impurezas, fresco e de boa qualidade para 

        o consumo.                                              

 00147  REFRIGERANTE SABOR COLA - Marca.: xingu             UNIDADE           3,000.00             6,900        20.700,00 

        Unidade de 02 litros, de primeira qualidade.            

 00148  REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - Marca.: xingu          UNIDADE           3,000.00             5,000        15.000,00 

        Unidade de 02 litros, de primeira qualidade.            

 00149  REFRIGERANTE SABOR LARANJA - Marca.: xingu          UNIDADE           3,000.00             5,000        15.000,00 

        Unidade de 02 litros, de primeira qualidade.            

 00150  REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - Marca.: xingu            UNIDADE           3,000.00             5,000        15.000,00 

        Unidade de 02 litros, de primeira qualidade.            

 00151  REFRIGERANTE SABOR UVA - Marca.: xingu              UNIDADE           3,000.00             5,000        15.000,00 

        Unidades de 02 litros, de primeira qualidade.           

 00152  REPOLHO - Marca.: IN NATURA                         QUILO               600.00             5,000         3.000,00 

        De boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem 

        física, rachaduras, cortes,   tamanho   e   conformação 

        uniforme.                                               

 00153  REPOLHO ROXO - Marca.: IN NATURA                    QUILO               200.00             6,500         1.300,00 

        De boa qualidade, sem impurezas e fresco.               

 00154  ROSQUINHA DE SABOR COCO - Marca.: hileia            UNIDADE           1,000.00             4,500         4.500,00 

        Embalagem de 500 gramas. Fabricada com matéria-prima de 

        primeira qualidade, isentos    de    matéria   terrosa, 

        parasitos e em   perfeito  estado  de  conservação,  de 

        acordo com a resolução 12/78 da CNN/PA.                 

 00155  SAL REFINADO - Marca.: veneza                       QUILO               600.00             1,250           750,00 

        Embalagem de 1 kg. Cloreto de sódio, iodato de potássio 

        e anti-umectante INS  535,  moído  iodada.  Não  contém 

        glúten.                                                 

 00156  SALSICHA EM CONSERVA - Marca.: bordon               UNIDADE             200.00            10,000         2.000,00 
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        Carne mecanicamente separada  de  aves,  água  e  carne 

        bovina, miúdo bovino  (coração), proteína de soja, sal, 

        fécula de mandioca.  Sem  glúten, deverá ter fechamento 

        em lata, apresentar  rótulo  de acordo com as normas da 

        ANVISA.                                                 

 00157  SALSICHA MISTA - Marca.: perdigao                   QUILO               200.00             3,500           700,00 

        Carne bovina/suína, resfriada,     acondicionada     em 

        plástico e com   prazo   de   validade.   De   primeira 

        qualidade.                                              

 00158  SARDINHA - Marca.: gomes da costa                   UNIDADE             300.00             3,500         1.050,00 

        Embalagem de 125  gramas. Sardinha água de constituição 

        (do próprio suco).   conservada   em   óleo   de  soja, 

        embalagem sem violação, integras e limpas.              

 00159  SELETA DE LEGUMES - Marca.: ole                     UNIDADE             400.00             2,500         1.000,00 

        Enlatada e reidratada     à     base     de    vegetais 

        descascados/cortados/íntegros/cozidos. A embalagem      

        deverá conter externamente  os dados de identificação e 

        procedência, informações nutricionais,  número de lote, 

        data de validade,  quantidade  do  produto.  O  produto 

        deverá apresentar validade  mínima  de 6 meses a partir 

        da data de  entrega  na unidade requisitante. Embalagem 

        de 200 gramas. Sem conservantes.                        

 00160  SOPÃO VÁRIOS SABORES - Marca.: mariza               PACOTE              100.00             4,750           475,00 

        Embalagem de 500 gramas e de primeira qualidade.        

 00161  SUCO DE GARRAFA SABOR ACEROLA - Marca.: jandaia     UNIDADE           2,000.00             4,500         9.000,00 

        Suco integral de  Acerola,  Água,  Suco  concentrado de 

        Acerola, Conservadores: Metabissulfino  e  Benzoato  de 

        Sódio; Acidulante: Ácido  Cítrico;  Aromatizante: Aroma 

        idêntico ao natural de Acerola; Corante natural Carmin; 

        Estabilizante: Pectina e   Goma   Xantana.  Não  contém 

        Glúten. Sem adição    de    Açúcar    Pasteurizado    e 

        Homogeneizado, não Fermentado, Não alcóolico.           

 00162  SUCO DE GARRAFA SABOR CAJU - Marca.: jandaia        UNIDADE           2,000.00             3,900         7.800,00 

        Polpa de Caju  (min.  55%),  Água,  Suco concentrado de 

        Caju, Conservadores: Metabissulfino   e   Benzoato   de 

        Sódio; Acidulante: Ácido  Cítrico;  Aromatizante: Aroma 

        idêntico ao natural  de Caju; Corante natural Carmin de 

        Cochonilhe; Estabilizante: Pectina  e Goma Xantana. Não 

        contém Glúten. Sem  adição  de  Açúcar,  Pasteurizado e 

        Homogeneizado, não Fermentado, Não alcóolico.           

 00163  SUCO DE GARRAFA SABOR GOIABA - Marca.: jandaia      UNIDADE           2,000.00             4,500         9.000,00 

        Suco integral de  Goiaba,  Água,  Suco  concentrado  de 

        Goiaba, Conservadores: Metabissulfino   e  Benzoato  de 

        Sódio; Acidulante: Ácido  Cítrico;  Aromatizante: Aroma 

        idêntico ao natural  de Goiaba; Corante natural Carmin; 

        Estabilizante: Pectina e   Goma   Xantana.  Não  contém 

        Glúten. Sem adição    de    Açúcar,    Pasteurizado   e 

        Homogeneizado, não Fermentado, não Alcóolico.           

 00164  SUCO DE GARRAFA SABOR MANGA - Marca.: jandaia       UNIDADE           1,000.00             4,500         4.500,00 

        Suco integral de   manga,  água,  suco  concentrado  de 

        manga. Conservadores: Metabissulfino   e   benzoato  de 

        sódio; Acidulante: Ácido  cítrico;  Aromatizante: Aroma 

        idêntico ao natural  de  manga; Corante natural carmin; 

        Estabilizante: Pectina e   goma   xantana.  Não  contém 

        glúten. Sem adição    de    açúcar,    pasteurizado   e 

        homogeneizado, não fermentado, não alcoólico.           

 00165  SUCO DE GARRAFA SABOR PESSEGO - Marca.: jandaia     UNIDADE           1,000.00             4,500         4.500,00 

        Suco integral de  Pêssego,  Água,  Suco  concentrado de 

        Pêssego. Conservadores: Metabissulfino  e  Benzoato  de 

        Sódio; Acidulante: Ácido  Cítrico;  Aromatizante: Aroma 

        idêntico ao natural de Pêssego; Corante natural Carmin; 

        Estabilizante: Pectina e   goma   Xantana.  Não  contém 

        Glúten. Sem adição    de    Açúcar    Pasteurizado    e 

        Homogeneizado, não Fermentado, não Alcoólico.           

 00166  SUCO EM PÓ (30 GRAMAS) - Marca.: tang               UNIDADE             400.00             1,500           600,00 

        Embalagem de 30 gramas e de primeira qualidade.         

 00167  SUCO INDIVIDUAL A BASE DE SOJA, SABOR LARANJA - Ma  LITRO               100.00             3,900           390,00 

        rca.: da fruta                                     

        Água, extrato de  soja,  açúcar líquido invertido, suco 

        de laranja concentrado,     açúcar,     maltodrextrina, 

        vitaminas (C, B3,   B6,  B2,  ácido  fólico  e  B12)  e 

        minerais (ferro e zinco), estabilizantes pectina e goma 

        guar, acidulante ácido      cítrico,     aromatizantes, 

        regulador de acidez,  ácido  málico  corantes urucum, e 

        cúrcuma e edulcorante  sucralose.  Não  contém  glúten. 

        Embalagem de 200 ml.                                    

 00168  SUCO INDIVIDUAL A BASE DE SOJA, SABOR MORANGO - Ma  LITRO               100.00             3,900           390,00 

        rca.: da fruta                                     

        Água, extrato de  soja,  açúcar líquido invertido, suco 

        de morango concentrado,     açúcar,     maltodrextrina, 

        vitaminas (C, B3,   B6,  B2,  ácido  fólico  e  B12)  e 

        minerais (ferro e zinco), estabilizantes pectina e goma 

        guar, acidulante ácido      cítrico,     aromatizantes, 

        regulador de acidez,  ácido  málico  corantes urucum, e 

        cúrcuma e edulcorante   sucralos.  Não  contém  glúten. 
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        Embalagem de 200 ml.                                    

 00169  TEMPERO COMPLETO - Marca.: arisco                   UNIDADE             350.00             2,750           962,50 

        Embalagem de 300  gramas.  Com  água,  sal,  alho e sem 

        adição de pimenta.                                      

 00170  TOMATE - Marca.: IN NATURA                          QUILO             2,000.00             5,000        10.000,00 

        De boa qualidade,  inteiros,  sem  fungos, sem buracos, 

        sem manchas. Aspecto     globoso,     cor     vermelha, 

        classificada como legume,  graúda,  de  polpa  firme  e 

        intacta, isento de  enfermidades, livres de resíduos de 

        fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, sem lesões 

        de origem física  ou  mecânica  oriunda  de manuseio ou 

        transporte, acondicionado em sacos plásticos por quilo. 

 00171  TRIGO COM FERMENTO - Marca.: mirela                 PACOTE              600.00             3,900         2.340,00 

        De boa qualidade.  Embalagem de 1 kg. Farinha de trigo, 

        ferro e ácido  fólico  (Vitamina  B9),  sal  e fermento 

        químico (pirofosfato, ácido  de sódio de bicarbonato de 

        sódio e fosfato monocalcico). Contém Glúten.            

 00172  TRIGO SEM FERMENTO - Marca.: mirela                 PACOTE              500.00             3,750         1.875,00 

        Embalagem de 1  kg.  Farinha  de  trigo,  ferro e ácido 

        fólico (Vitamina B9),  sem  Fermento, de boa qualidade, 

        contém Glúten.                                          

 00173  UVA - Marca.: IN NATURA                             QUILO               300.00            17,900         5.370,00 

        In natura, apresentando  grau  de maturação tal que lhe 

        permita suportar a   manipulação,   o  transporte  e  a 

        conservacao em condições  adequadas para o consumo. Com 

        ausência de sujidades,  parasitas  e  larvas, de acordo 

        com a Resolução 12/78 da CNNPA. De primeira qualidade.  

 00174  VINAGRE - Marca.: marata                            UNIDADE             900.00             2,000         1.800,00 

        De alcóol, branco,   isento  de  corantes  artificiais, 

        ácidos orgânicos e   minerais   estranhos,   livre   de 

        sujidades, material terroso,  e  detritos  de animais e 

        vegetais, acondicionado em  frasco  plástico  com tampa 

        inviolável, hermeticamente fechado.  Embalagem  de  750 

        ml.                                                     

 

                                                                           VALOR TOTAL R$    1.201.600,25 

  

 

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO 

 

2.1 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

mediante emissão da respectiva Nota de Empenho e autorização de retirada, observadas as disposições 

contidas no edital do Pregão Presencial/SRP n.º 9/2019-023FMS. 

 

2.2 O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, pelo 

Fornecedor, da Ordem de Compra ou Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços e do 

Edital de Pregão Presencial/SRP n.º 9/2019-023FMS. 

 

2.3 O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata 

de Registro de Preços, até o limite quantitativo registrado nesta Ata. 

 

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

3.1 O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e 

administração da presente Ata. 

 

3.2 As partes se obrigam à observância dos preços unitários indicados nesta Ata. 

 

3.3 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em 

meio eletrônico. 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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Conforme Decreto Federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013, no artigo 7º, § 2o  diz o seguinte: Na licitação 

para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a 

formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

 

5. DA VIGÊNCIA 

 

5.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 01 (um) ano. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

6.1 - Entregar as Aquisição de Gêneros Alimentícios de acordo com as especificações constantes do Anexo I 

(Termo de Referência) do Edital do Pregão Presencial nº 9/2019-023FMS e em consonância com a proposta 

de 2 (dois) dias úteis, sem custo adicional, após o recebimento da nota de empenho e autorização de retirada, 

sendo devolvido o objeto que não atender as necessidades da administração; 

 

6.2 - Fazer acompanhar, quando da entrega dos Gêneros Alimentícios, a respectiva nota fiscal, na qual deve 

haver referência ao processo licitatório e a respectiva nota de empenho da despesa, na qual deverá constar o 

objeto da presente ata com seus valores correspondentes; 

 

6.3 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto desta ata em que se 

verificar vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da notificação para 

tal; 

 

6.4 - Quando necessária a saída dos Gêneros Alimentícios a ser reparado ou substituído na sede da 

FORNECEDORA, as mesmas ficarão obrigadas a providenciar a retirada e devolução do mesmo sem 

qualquer custo adicional para o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;  

 

6.5 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos prepostos, se for o caso, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 

6.6 - Manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações 

exigidas na licitação do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2019-023FMS. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

7.1 - Promover a fiscalização do objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, a serem 

fornecido e entregue pelo FORNECEDOR.  

 

7.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar o 

FORNECEDOR. 

 

7.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR. 

 

7.4 - Remeter ao FORNECEDOR a nota de empenho e autorização de retirada, email ou através de 

correspondência com ou sem AR. 
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7.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para fins de 

adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento ao pactuado 

neste termo. 

 

7.6 - Efetuar pagamento ao FORNECEDOR de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula 

Segunda deste instrumento. 

 

7.7 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais. 

 

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

 

8.1 - O FORNECEDOR poderá ter seu registro cancelado quando: 

 

 8.1.1 - Por iniciativa da Administração, quando: 

 

8.1.1.1 - Não cumprirem as exigências do edital de licitação do PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 9/2019-023FMS, e as condições da presente Ata de Registro de Preços; 

8.1.1.2 - Recusarem-se a não assinar a ata de registro de preço, quando for o caso, no prazo 

estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração; 

8.1.1.3 - Derem causa à rescisão administrativa decorrente desta Ata de Registro de Preços; 

8.1.1.4 - Não ficarem mantidas as condições de habilitação e compatibilidade; 

8.1.1.5 - Não aceitarem a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação, face 

as razões de interesse público, devidamente justificados. 

 

8.1.2 - Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, 

comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, em 

função de fato superveniente, aceito pela Administração, que comprovadamente venha a 

comprometer a execução desta Ata. 

 

8.1.3 - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 

formalizado, com decisão fundamentada do Fundo Municipal de Saúde. 

 

9. DAS PENALIDADES 

 

9.1 - Na hipótese de se verificar atraso no fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços ou na sua 

substituição, quando o fornecimento ocorrer fora das especificações e/ou condições predeterminadas, ficará 

o FORNECEDOR sujeito, garantida a prévia e ampla defesa em regular processo administrativo. 

 

9.2 - Poderão ser aplicadas, ainda, as demais cominações previstas nos Decretos n.º 009/2010 e, 

subsidiariamente, na Lei 8.666/93 atualizada. 

 

10. DO FORO 

 

10.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Senador José Porfírio, para dirimir quaisquer litígios oriundos da 

presente Ata de Registro de Preços, que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, 

como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de 

domicílio de qualquer das partes. 
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11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

11.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o edital do PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 9/2019-023FMS e a proposta do FORNECEDOR. 

 

11.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE a 

firmar futuras solicitações. 

 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, que vai subscrito pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO e pela 

FORNECEDOR, para que este documento produza todos os efeitos legais e jurídicos. 

 

 

SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA, 29 de Novembro de 2019. 
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