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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE
GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ao 01 (primeiro) dia do mês de junho do ano de 2017, o Município de Pedra Grande/RN, através da Prefeitura Municipal, CNPJ nº.
08.113.896/0001-27, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. VALDEMIR VALENTIM SOARES BELCHIOR, doravante
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob
o número 015/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E A MERENDA DAS ESCOLAS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art.
15, da Lei nº. 8.666/93, segundo as cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E A
MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor (es) foram
previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integram a presente ARP, as Secretarias Municipais de Pedra Grande/RN, na qualidade de ÓRGÃO PARTICIPANTE.
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP, independentemente da
participação ou não na licitação sobredita observada as exigências insertas no art. 8º, do Decreto nº 3.931/2001.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos
materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e
de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;
g) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; e,
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.
Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais
desvantagens verificadas;
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Serviços;
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação efetivamente realizada; e
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao ÓRGÃO
GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva Autorização de Compra, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da convocação;
b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública (não
participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;
c) entregar os materiais solicitados no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na licitação, contado da data de recebimento da
Autorização de Serviços;
d) fornecer os materiais conforme especificação marca e preço registrados na presente ARP;
e) entregar os materiais solicitados no respectivo endereço do órgão participante da presente ARP;
f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições
firmadas na presente ARP;
g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades
encontrem-se vencidas;
h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
i) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
j) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando
a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
k) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a
desobrigação do fornecimento.
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Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar
por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os
quais serão analisados pela Administração.
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
EMPRESA: B J OLIVEIRA DE SOUZA - ME
CNPJ: 18.413.636/0001-20

Telefone: (84) 9 9414-0188 / 9 9982-1610

E-mail: bjoliveiradesousame@hotmail.com

Endereço: Rua Antônio Joaquim, 120, Centro, Frutuoso Gomes/RN
EMPRESA: J B F QUEIROZ OLIVEIRA – ME
CNPJ: 15.052.431/0001-79

Telefone: (84) 9 8840-1616

E-mail: mercantilpopular13@hotmail.com

Endereço: Avenida Moema Tinoco da Cunha Lima, 3025, Pajuçara, Natal/RN

Item

Descrição dos Produtos

01

ACHOCOLATADO em pó, instantâneo, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina e outras substâncias. PCT

Und

Marca

Quant

R$ Unit

MARATÁ

350

3,52

ALEGRE

4200

2,99

NAMORADOS

1.260

3,07

DONA MARIQUINHA

3672

3,08

3 FAZENDAS

660

4,59

NUTRIVITA

300

0,78

ROSA BRANCA

660

3,58

ROSA BRANCA

300

3,29

DONA MARIQUINHA

250

5,98

DONA MARIQUINHA

250

6,98

VITAMILHO

6500

1,49

RITTZ

250

3,07

Acondicionado em pacotes de 400 g, em polietileno atóxico, transparente ou leitoso, ou aluminizado, íntegro, resistente, limpo e
vedado hermeticamente que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. As embalagens devem conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
02

AÇUCAR com coloração uniforme, livre de impurezas. Embalagens em saco plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente, KG
que garantam a integridade do produto até o momento do consumo e em pacotes de 1 Kg. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto, Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.

03

ARROZ BRANCO classe longo fino, tipo I, em pacotes transparentes e resistentes de material polietileno atóxico que garantam a KG
integridade do produto até o momento do consumo e com peso líquido de 1kg, posteriormente acondicionados em fardos lacrados.
As embalagens devem conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

04

ARROZ PARBOLIZADO: tipo I, longo, em pacotes transparentes e resistentes de material polietileno atóxico que garantam a KG
integridade do produto até o momento do consumo e com peso líquido de 1kg, posteriormente acondicionados em fardos lacrados.
As embalagens devem conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

05

CAFÉ, tipo moído, torrado, extra, embalagem aluminizada interna e externamente, embalado a vácuo. A embalagem deverá conter PCT
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data defabricação, quantidade do produto. . Oproduto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

06

COLORÍFICO: deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do PCT
produto. Contendo no Maximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá se acondicionado em embalagens plásticas
atóxicas, resistentes e individuais com peso liquido de 100g e com validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.

07

FARINHA TRIGO COM FERMENTO, deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e KG
sabor característico do produto e com adição de fermento. Embalagens em saco plástico, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo e em pacotes de 1 Kg acondicionados em
fardos. As embalagens devem conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

08

FARINHA TRIGO SEM FERMENTO: deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e KG
sabor característico do produto e sem adição de fermento. Embalagens em saco plástico, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo e em pacotes de 1 Kg acondicionados em
fardos. As embalagens devem conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

09

FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1. Deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor KG
característico do produto, livre de impurezas. Embalagens em saco plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente, que
garantam a integridade do produto até o momento do consumo e em pacotes de 1 Kg acondicionados em fardos. As embalagens
devem conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

10

FEIJÃO PRETO, tipo 1. Deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor KG
característico do produto, livre de impurezas. Embalagens em saco plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente, que
garantam a integridade do produto até o momento do consumo e em pacotes de 1 Kg acondicionados em fardos. As embalagens
devem conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante

11

FLOCOS DE MILHO: Pré-cozido. Deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor PCT
característico do produto, livre de impurezas. Com ausência de umidade, fermentação, ranço, sujidades, parasitas e larvas.
Embalagens em saco plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente, que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo e em pacotes de 500g acondicionados em fardos lacrados. As embalagens devem conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

12

QUEIJO RALADO: Queijo tipo parmesão ralado. Deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, PCT
cheiro e sabor característico do produto, livre de impurezas. Com ausência de umidade, fermentação, ranço, sujidades, parasitas e
larvas. Embalagens em saco plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente, que garantama integridade do produto até o
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momento do consumo e em pacotes de 50g. As embalagens devem conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
13

MACARRÃO ESPAGUETE, Tipo fino, pasteurizado Deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, PCT

GOSTOSO

3240

2,44

RITTZ

250

3,54

PURO SABOR

2200

3,66

SUPRESOY

4740

5,26

BOA VISTA

70

4,66

DONORTE

440

1,46

MINHOTO

20

1,80

REGINA

780

2,24

ALIMENTI COM SABOR

2400

21,97

ALIMENTI COM SABOR

2640

15,26

ALIMENTI COM SABOR

200

13,37

ALIMENTI

265

25,48

cor, cheiro e sabor característico do produto, livre de impurezas. Com ausência de umidade, fermentação, ranço, sujidades, parasitas
e larvas. Embalagens em saco plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo e empacotes de 500g . As embalagens devem conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
14

MAIONESE: Emulsão cremosas, obtidas com ovos e óleo vegetal, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem UND
corantes, de consistência cremosa, amarelo claro, com cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e seus ingredientes em perfeito
estado de conservação, De acordo com a rdc n°276/2005. Deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar
aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto, livre de impurezas. Com ausência de umidade, fermentação, ranço, sujidades,
parasitas e larvas. Embalagens plásticas ou tetrapack, íntegra, resistente, vedada, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo e em pacotes de 500g acondicionados em caixas de papelão. As embalagens devem conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

15

MARGARINA: Produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal, acondicionadas empotes de polipropileno com UND
lacre de papelaluminizado entre atampa e o pote resistentes que garantem a integridade do produto até o momento do consumo.
Deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto, livre de
impurezas. Com ausência de umidade, fermentação, ranço, sujidades, parasitas e larvas. As embalagens devem conter externamente
os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e com peso liquido de
500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

16

PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e PCT
sabor característico do produto. Embalagens em saco plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo e em pacotes de 400 g acondicionados em fardos. As embalagens devem conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante

17

RAPADURA: Deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do UND
produto, livre de impurezas. Com ausência de umidade, fermentação, ranço, sujidades, parasitas e larvas. Embalagens em saco
plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo e
acondicionado em porções individuais, em papel celofane, com peso líquido de 40g. As embalagens devem conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

18

SAL, Refinado e iodado. Deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor PCT
característico do produto. Embalagens em saco plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo e em pacotes de 1 Kg . As embalagens devem conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante

19

VINAGRE TINTO Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcoolprocedente principalmente UND
de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de
4,15%, sem corantes, sem essências. e sem adição de açúcares. Em embalagens plásticas, íntegra, resistente, vedada, que garantam
a integridade do produto até o momento do consumo e em embalagens de 500ml, As embalagens devem conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

20

TEMPERO COMPLETO, Tempero - in natura, tipo cominho, em pó fino, sem a presença de sujidade ou matériais estranhas. UND
Embalagem em polietileno, atóxica e transparente, contendo 1kg.

21

CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE: (alcatra, chã de dentro, coxão mole, patinho, lombo), resfriada, limpa. Aspecto: KG
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio.
Tipo de corte: característico da peça. Embalada a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados,
resistentes, acondicionado em caixas lacradas que garantam a integridade produto até o momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade
mínima de 20 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Peso unitário de 1KG.

22

CARNE BOVINA MOÍDA: tipo dianteira sem osso, tipo paletaou acém, sem pelanca, sem gordura, sem sebo, congelada, Aspecto: KG
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio.
Embalada em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionado em caixas lacradas que
garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação
e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (trinta) dias a partir da
data de entrega na unidade requisitante. Peso unitário de 1KG.

23

CARNE BOVINA TIPO COSTELA: (tiras), resfriada, limpa com no máximo 10% de gordura. Aspecto: próprio da espécie, não KG
amolecida nempegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio. Tipo de corte:
característico da peça. Embalada a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes,
acondicionado em caixas lacradas que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de
20 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Peso unitário de 1KG.

24

CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE: limpa com no máximo 10% de gordura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida KG
nem pegajosa. Cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio. Tipo de corte: característico da
peça. Embalada a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionado em caixas
lacradas que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, número do registro no Ministério da
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Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (trinta) dias a partir da
data de0-+. entrega na unidade requisitante. Peso unitário de 1KG.
25

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO: Apresentar-se congeladas, livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que KG

GUARAVES

50

8,57

GUARAVES

300

11,48

EXCELÊNCIA

100

11,76

DAGEMA

2580

14,16

GUARAVES

5880

11,64

REZENDE

70

13,92

BIANA

70

16,49

FRIATO

240

7,67

INNATURA

9840

3,38

IN NATURA

400

19,93

INNATURA

6800

3,17

INNATURA

100

3,46

INNATURA

1260

2,98

INNATURA

1260

2,69

INNATURA

1350

2,46

INNATURA

1350

2,76

INNATURA

300

1,74

INNATURA

100

3,84

possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico,
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Acondicionado em caixas lacradas. A embalagemdeverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de
20 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Peso unitário de 1KG.
26

FILÉ DE FRANGO SEM OSSO: Apresentar-se congelado em fatias com cerca de 150 g cada, Embalados em bandejas de isopor e KG
lacrados com plástico resistente ou, embaladas por saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam
a integridade do produto. acondicionados emcaixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Peso unitário de 1KG.

27

LINGUIÇA TIPO CALABRESA: Carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de KG
toucinho e condimentos naturais em proporções adequadas ao tipo calabrês submetido ao processo de cura, embalado a vácuo em
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo, acondicionado emcaixas lacradas. Aembalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOAe carimbo de inspeção do SIF.
Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Peso unitário de 1KG.

28

OVO DE GALINHA: classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, BD
odor ou sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. Proveniente de avicultor com inspeção
oficial, devendo atender às exigências do Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem Animal- RISPOA/MA
Resolução n° 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA.

29

PEITO DE FRANGO: Apresentar-se congelado. Embalados em bandejas de isopor e lacrados complástico resistente ou, embaladas KG
por saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto. Acondicionados em
caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar
validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Peso unitário de 1KG.

30

PRESUNTO: Sem capa de gordura, fatiado no dia da entrega da peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico KG
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo,
acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. pesando aproximadamente fatias
de 20g.

31

QUEIJO TIPO MUSSARELA: fatiado no dia da entrega da peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plastico KG
transparente e atóxico, limpo, não violado, que garanta a integirdade do produto ateo momento do consumo, acondicionado em
caixas lacradas. A embalagem deverá conter extremamente os dados de identificação. procedência, informações nutricionais,
numero
do lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá
apresentar validade de 30 (trinta) dias a partir da data da entrega.

32

SALSICHA TIPO HOT DOG: Apresentando-se emgomos uniformes e padronizados, embalada a vácuo, em saco plástico KG
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo,
acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricional, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Peso unitário de 1KG.

33

ABACAXI: Fruto fresco de tamanho médio, com características íntegras, apresentando-se mesclado (maduro e de vez) e de UND
primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.

34

ALHO: Com características íntegras e de primeira qualidade; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos KG
aderidos à casca.

35

BANANA DA PACOVAN: Fruto médio, íntegro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturação tal que lhe KG
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas,
sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca.

36

BATATA DOCE: Tubérculo no estado in natura, de primeira qualidade, coloração uniforme; isentos de sujidades, insetos, parasitas, KG
larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.

37

BATATAINGLESA: Tubérculo no estado in natura, de primeira qualidade, coloração uniforme; isentos de sujidades, insetos, KG
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.

38

CEBOLA BRANCA: Bulbo com características íntegras e de primeira qualidade; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e KG
corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.

39

CENOURA: Raiz tuberosa, suculenta, in natura, de primeira qualidade, escovada, coloração uniforme; isentas de sujidades, insetos, KG
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica
ou biológica.

40

CHUCHU: Fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; lavado ou escovado, coloração uniforme; KG
isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica.

41

COENTRO: Hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira qualidade; limpa, lavada, coloração uniforme; isenta de sujidades, MLH
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica.

42

JERIMUM: Fruto fresco de tamanho médio, comcaracterísticas íntegras, de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; KG
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
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para o consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.
43

LARANJA: Fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e KG

INNATURA

600

2,02

INNATURA

30

3,97

INNATURA

6720

2,68

INNATURA

500

5,84

INNATURA

2280

1,79

INNATURA

200

2,27

INNATURA

600

4,74

SÃO BRAZ

200

3,69

INNATURA

1320

3,56

INNATURA

500

8,39

ESTRELA

6140

3,27

ESTRELA

6140

3,29

QUERO

150

3,98

ITALAC

600

2,37

GOIÁS VERDE

300

1,63

NILZA

600

3,83

coloração uniforme apresentando grau de maturação talque lhe permita suportar a manipulação, o transportee a conservação
emcondições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície
externa, e de origem orgânica. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.
44

LIMÃO: Fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; fresco,limpo, de vez (por amadurecer) e KG
coloração uniforme apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa,
e de origem orgânica. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.

45

MAMÃO: Fruto de tamanho médio, fresco, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturação talque lhe permita suportar KG
amanipulação,o transportee a conservação emcondições adequadas para o consumo, com características íntegras e de primeira
qualidade; limpo, lavado, coloração uniforme; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.

46

MARACUJÁ: Fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; KG
aroma, cor e sabor típicos da espécie, apresentando grau de maturação talque lhe permita suportar amanipulação,o transportee a
conservação emcondições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.

47

MELANCIA: fresca de tamanho médio, com características íntegras, apresentando-se mesclado (maduro e de vez) e de primeira KG
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.

48

MELÃO: Fruto de tamanho médio, fresco, de vez ( por amadurecer) apresentando grau de maturação ta lque lhe permita suportar a KG
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com características íntegras e de primeira
qualidade; limpo, lavado, coloração uniforme; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.

49

PIMENTÃO Fruto fresco de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; verde, limpo; isento de KG
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica.

50

PÓ PARA CANJIQUINHA: Com açúcar, aromatizante, acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondicionados UND
em caixas limpas, íntegras e resistentes, vedado hermeticamente, que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo, contendo 200g. As embalagens devem conter externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

51

TOMATE: Fruto fresco de tamanho médio, com características íntegras, apresentando-se mesclado (maduro e de vez) e de primeira KG
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.

52

GOIABA: Fruto de tamanho médio, comcaracterísticas íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, KG
cor e sabor típicos da espécie, apresentando grau de maturação talque lhe permita suportar amanipulação,o transportee a
conservação emcondições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa..

53

BISCOITO DOCE: Tipo “Maria” livre de gordura trans Acondicionado em embalagem tipo “3 em 1”, plástica, resistente e atóxica PCT
que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, com peso líquido de 400g. Acondicionado em caixa de papelão,
lacrada e rotulada, com os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

54

BISCOITO SALGADO: Tipo cream-cracker, livre de gordura trans Acondicionado em embalagem tipo “3 em 1”, plástica, PCT
resistente e atóxica que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, compeso líquido de 400g. Acondicionado em
caixa de papelão, lacrada e rotulada, com os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

55

CAT CHUP: Matéria prima de boa qualidade, apresentando-se livre de gorduras trans, matérias terrosa, parasitos, larvas e detritos UND
animais e vegetais, em embalagem plástica, resistente e atóxica que garantam a integridade do produto até o momento do consumo
e com peso líquido de 500g. As embalagens devem conter externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

56

CREME DE LEITE: Origem animal deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e UND
sabor característico do produto. embalado em lata ou tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote,
quantidade do produto. Atender as exigências do Min. da Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá apresentar validade mín de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega. Peso 300g

57

ERVILHA, em conserva, deve ser constituída de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor LT
característico do produto. Embalada em lata ou tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Peso liquido aproximado
de 300g e peso drenado de 200g.

58

LEITE CONDENSADO: Origem animal, deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e UND
sabor característico do produto. Obtido pela desidratação do leite, adicionado de sacarose ou glicose, embalado em lata limpas,
isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Atender as
exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção Industrial e
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Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Peso
aproximado 200g
59

MILHO DE PIPOCA: grãos de milho amarelos. Deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, PCT

COLIBRI

440

3,07

GOIAS VERDE

300

1,85

LIZA

740

3,69

KIMIMO

100

3,38

DULAR

1320

2,54

BABI

300

3,68

MARATÁ

50

4,39

AURORA

3720

4,78

BETÂNIA

250

2,89

MAISENA

100

3,39

DFRUT

2640

4,06

DFRUT

2640

4,00

DFRUT

3240

5,62

DFRUT

2640

4,55

cheiro e sabor característico do produto, livre de impurezas. Com ausência de umidade, fermentação, ranço, sujidades, parasitas e
larvas. Embalagens em saco plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente, que garantama integridade do produto até o
momento do consumo e em pacotes de 500g. As embalagens devem conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
60

MILHO VERDE: em conserva, deve ser constituída de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor LT
característico do produto. Embalada em lata ou tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Peso liquido aproximado
de 300g e peso drenado de 200g.

61

ÓLEO DE SOJA: Refinado. Embalados em latas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, sem estofamentos ou em embalagens UND
plásticas PET, íntegra, resistente, vedada, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo e em embalagens de
900ml. As embalagens devem conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

62

AMIDO DE MILHO: Embalado em papel impermeável, limpo, não violado, resistente e acondicionado em caixas de papelão UND
resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote com 200g.

63

AVEIA EM FLOCOS: naturalmente rica em proteínas, fibras e isenta de colesterol. Acondicionada em embalagem plástica CX
resistente e atóxica que garanta a integridade do produto até o momento do consumo com peso líquido de 500g. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

64

BEBIDA LÁCTEA: Sabores variados, com consistência cremosa ou líquida, A base de: soro de leite em pó reconstituído, leite LITRO
desnatado e pasteurizado, açúcar, sal, maltodextrina, estabilizantes, espessantes, minerais, vitaminas. Embaladas em sacos, potes,
garrafas ou frascos plásticos 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, procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção
do SIF. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega.

65

FARINHA LÁCTEA, deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico PCT
do produto. Acondicionado em pacotes de 500g, em polietileno atóxico, transparente ou leitoso, ou aluminizado, íntegro, resistente,
limpo e vedado hermeticamente que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. As embalagens devem conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

66

LEITE EM PÓ INTEGRAL, Embalado em pacotes plásticos aluminizados, latas de flandres ou alumínio, isenta de ferrugem, não PCT
amassadas, resistentes, não violados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da Portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério
da Agricultura. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Embalagem com 400G.

67

LEITE INTEGRAL EM CAIXA: Leite Integral, envasados emembalagens (emcaixa Tetra Pak) de um litro cada, contendo CX
Rastreamento, com data de fabricação inferior ou igual a trinta dias e número do lote de fabricação.

68

CREMOGEMA: Mistura à base de milho para o preparo de mingau sabores baunilha, chocolate e morango. Tipo cremogema. CX
Embalagem em caixas de 500g. Caixa com 24 unidades

69

POLPA DE FRUTA: deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico KG
do produto. Embalagens em saco plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo e em pacotes de 1 Kg acondicionados em fardos com 10 unidades de 100g cada. As embalagens devem
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante, bem como, ser
transportado em carro refrigerado ou cxs. de isopor. Sabor ACEROLA.

70

POLPA DE FRUTA: deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico KG
do produto. Embalagens em saco plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo e em pacotes de 1 Kg acondicionados em fardos com 10 unidades de 100g cada. As embalagens devem
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante, bem como, ser
transportado em carro refrigerado ou cxs. de isopor. Sabor GOAIABA.

71

POLPA DE FRUTA: deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico KG
do produto. Embalagens em saco plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo e em pacotes de 1 Kg acondicionados em fardos com 10 unidades de 100g cada. As embalagens devem
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante, bem como, ser
transportado em carro refrigerado ou cxs. de isopor. Sabor CAJÁ.

72

POLPA DE FRUTA: deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico KG
do produto. Embalagens em saco plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo e em pacotes de 1 Kg acondicionados em fardos com 10 unidades de 100g cada. As embalagens devem
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante, bem como, ser
transportado em carro refrigerado ou cxs. de isopor. Sabor CAJÚ.

73

PÃO FRANCÊS, Feito à base de trigo, manteiga, sal água, fermento biológico, sem conservantes ao anti-mofo, contendo glúten, KG

PANIFICADORA WISLLA 200

8,67

produto natural, embalado em saco plásticos resistentes transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantama
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integridade do produto até o momento do consumo. O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24
(vinte e quatro) horas após a entrega.
74

PÃO TIPO HOTDOG: Feito à base de trigo, manteiga, sal água, fermento biológico, sem conservantes ao anti-mofo, contendo PCT

PANIFICADORA WISLLA 8500

3,48

IMPÉRIO DO PÃO

3,14

glúten, produto natural, embalado em saco plásticos resistentes transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o momento do consumo. As embalagens devem conter 10 unidades de 50g e os dados de
identificação e procedência, número do lote data de fabricação e quantidade do produto. O fornecedor deverá garantir validade do
produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega.
75

PÃO DE FORMA: Feito à base de trigo, manteiga, sal água, fermento biológico, sem conservantes ao anti-mofo, contendo glúten, PCT

150

produto natural, embalado em saco plásticos resistentes transparentes e atóxico, limpos, não violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo.

Art. 8º. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças, em até 30 (trinta) dias após a apresentação de notas fiscais e faturas,
devidamente atestadas pela unidade responsável:
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;
b) Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
d) Certificado de Regularidade de FGTS – CRF, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
e) Certidão Negativa de Débito do Estado do domicílio ou sede do licitante;
f) Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado;
g) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante;
h) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito
a alteração de preços ou compensação financeira.
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por ocasião do pagamento, dos tributos e
contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para empresas NÃO optantes do SIMPLES.
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em
forma de extrato, no Diário Oficial do Município.
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 12. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de
contrato.
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim
como pronto para serem utilizados.
c) A entrega deverá ser feita no endereço do órgão participante, citado na Autorização de Serviços.
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega
correrão por conta da Contratada.
Art. 13. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação dos itens desta ARP.
b) Não serão aceitos produtos com prazo de vencimento da garantia inferior ao definido na proposta apresentada na licitação, a contar do seu
recebimento definitivo.
c) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da
Contratante responsável pelo recebimento.
d) O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
e) Constatada irregularidades no objeto contratual, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:
e.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à diferença de quantidade
ou de partes;
e.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser
respeito à especificação.
f) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da notificação,
para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 14. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente,
da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos à Administração;
multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso no fornecimento ou execução do objeto licitado, sem prévia justificativa, até o máximo
de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato, em caso de infrações reincidentes que venham a causar prejuízos a
administração;
multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato, em caso de infrações graves que venham a provocar razões de rescisão
contratual;
suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do
art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
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Parágrafo Primeiro – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
c) As multas previstas no Art. 14, poderão ser aplicadas à licitante, sendo descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a
Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um
dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à
licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo do ÓRGÃO
GERENCIADOR, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 15. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências
insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a
comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da
Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente
processo administrativo com despacho fundamentado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do Decreto nº. 3.931/2001, ou legislação
vigente à época do fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca do Município de São Banto do Norte/RN.
Nada mais havendo a tratar, lavrei Valdemir Valentim Soares Belchior, Prefeito Municipal a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada
conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo particular fornecedor.
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