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PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2018
PROCESSO Nº 089/2018
EDITAL Nº 062/2018

CONTRATO Nº 007/2019

CONTRATANTE: - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita
no CNPJ sob o nº 45.685.120/0001-08, com sede à Rua XV de Novembro, nº 686,
Centro, em Pariquera-Açu/SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr.
JOSE CARLOS SILVA PINTO, brasileiro, portados da Cédula de Identidade nº RG
15.597.026 SSP/SP, CPF nº 046.482.688-81, e de outro lado como:

CONTRATADO: - ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO - ME, inscrita
no CNPJ sob o nº 07.129.517/0001-24, com sede à Rua Ivo Zanella, nº 100 - - Centro,
cidade de Pariquera-Açu/SP, neste ato representado pelo Sr. ARGEMIRO
VENANCIO DA COSTA FILHO, Proprietário, portador da Cédula de Identidade nº
27.005.935-0, CPF. nº 097.886.028-43.

Dessa forma, as partes acima qualificadas doravante denominadas neste ato,
respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADAS, têm entre si, por esta e da
melhor forma de direito, tudo de conformidade com a Licitação do presente Contrato,
mediante as cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS EM
ATENDIMENTO A CASA DA CRIANÇA E CRAS DESTE MUNICIPIO

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 - O valor global do fornecimento, ora contratado é de R$ 79.944,30 (setenta e nove
mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), atendendo ao anexo I
deste contrato.

2.2 - O valor pactuado será fixo e irreajustável, onde deverão estar inclusos todos os
tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída,
inclusive despesas com fretes e outros.

2.3 - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu-SP, em até 15
(quinze) dias após a data do recebimento dos produtos ora licitados, mediante a
apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente pela tesouraria da Prefeitura
Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela
contratada.
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2.4 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em
papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser
depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

2.5 – Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de
vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado a partir da apresentação dos
documentos corrigidos.

2.6 - A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir
dívidas de responsabilidades para com ela, relativos as multas que lhe tenham sido
aplicadas em decorrências de irregular execução contratual.

2.7 - Deverá constar no documento fiscal o numero da licitação – PREGÃO
PRESENCIAL 044/2018, Número do Contrato, Número do Pedido de Compras, bem
como nome do Banco, número da Conta Corrente e Agência Bancária, da empresa, sem
os quais o pagamento ficará retido por falta de informações.

2.8. A Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, reserva-se o direito de descontar do
pagamento devido à Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que
eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes neste
contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA
3.1 Após a homologação do resultado desta licitação, serão emitidas a Autorização
de Compra e a respectiva Nota de Empenho.

3.2 O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente em até 05 (cinco),
após solicitação do setor competente: Casa da Criança, na Rua Enio Mainardi, 121 –
Centro; CRAS na Rua Romeu Monti, s/nº - Centro, em Pariquera-Açu

3.3- A empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o objeto a ela adjudicado,
conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na
proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e
condições estabelecidas no edital.

3.4- Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo
atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos
serviços normais desta Prefeitura

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL
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4.1 - O prazo deste contrato será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura,
podendo ser prorrogado a critério da Administração, nos termos da Lei Federal
8.6666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - As despesas provenientes da presente Licitação, parte serão cobertas com recursos
disponíveis na dotação orçamentária do orçamento Municipal vigente e parte na dotação
orçamentária de 2.019

Unidade Orçamentaria: 01.07.03 – Fundo Munic. Assist. Social
Função: 08.244 – Assist. Comunitária
Programa: 0007 – Gestão Programa Assist. Social
Categoria: 3.3.90.30 – Material Consumo
D.R 02.500.0013 – Prot. Especial Alta Complexidade
Ficha 153

Unidade Orçamentaria: 01.07.03 – Fundo Munic. Assist. Social
Função: 08.244 – Assist. Comunitária
Programa: 0007 – Gestão Programa Assist. Social
Categoria: 3.3.90.30 – Material Consumo
D.R 01.510.0000 – Recurso Próprio
Ficha 152

Unidade Orçamentaria: 01.07.03 – Fundo Munic. Assist. Social
Função: 08.244 – Assist. Comunitária
Programa: 0007 – Gestão Programa Assist. Social
Categoria: 3.3.90.30 – Material Consumo
D.R 05.500.0015 – Proteção Social Básica
Ficha 165

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 e 10.520/02, são
obrigações da CONTRATADA:

I Entregar com pontualidade o produto solicitado, conforme ofertado na proposta
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para
que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos,
objeto da presente licitação.

IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:

6.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93/10.520/02, são
obrigações da CONTRATANTE
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I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas,

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de

inadimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
7.1 - O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE sem quaisquer ônus para
a Municipalidade, nas seguintes hipóteses:
a) se verificar a falência ou concordata do CONTRATADO;

b) se o CONTRATADO transferir o contrato no todo ou parte, sem anuência por
escrito da

CONTRATANTE;

c) se ocorrer manifesta impossibilidade do CONTRATADO de dar cabal e
perfeito desempenho das obrigações assumidas;

d) caberá ainda rescisão administrativa deste contrato no caso do CONTRATADO,
reincidentemente ou não, deixar de cumprir quaisquer das obrigações deste contrato,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que o couber.

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
8.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de
Pariquera-Açu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos
previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

8.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com a
multa equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da adjudicação.

8.3. Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado será aplicada multa
moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 15%
(quinze por cento) sobre o valor total do contrato.

8.4. No descumprimento de quaisquer obrigações licitatório-contratuais, poderá ser
aplicada multa indenizatória de 15% (quinze por cento) do valor do objeto licitado.

8.5 As penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo
o exercício de prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão estabelecidas as seguintes condições gerais: -

9.2 - São partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição, o Edital
de Pregão nº 044/2018, o Processo Licitatório nº 089/2018 a contra-proposta do
CONTRATADO, com os documentos que a acompanham;
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CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
10.6 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao contrato de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

10.1 - Para dirimir questões que resultem deste contrato, a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, elegem o Foro da Comarca de Pariquera-Açu-SP, com renúncia
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

10.2 - E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas
neste Termo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e
regulamentares, assinando o presente em 04 (Quatro) vias de igual efeito e teor, na
presença de duas testemunhas, abaixo indicadas:
Faz(em) parte de Contrato o(s) anexo(s)
I – Planilha de Fornecimento –

Pariquera-Açu, 01 de fevereiro de 2.019.
____________________

JOSE CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_______________________
ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO

Contratada
CONTRATADA

Testemunhas:

1. ________________________________ 2.
_______________________________
Nome: Nome:
RG: RG:



RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 – CEP 11930-000 – E-MAIL
PREFEITURA_GABINETE@YAHOO.COM.BR

ANEXO I
CONTRATO Nº 007/2.018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2018
PROCESSO Nº 089/2018
EDITAL Nº 062/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO
PERECÍVEIS EM ATENDIMENTO A CASA DA CRIANÇA E CRAS DESTE
MUNICIPIO

PLANILHA DE FORNECIMENTO

Item 9 - CARNE BOVINA EM BIFE, de 1ª qualidade, (tipo COXÃO MOLE). Resfriada, picada em cubos de 3 cm cada, contendo
no máximo 07% (sete) de gordura, embaladas a vácuo em pacotes de sacos plásticos resistentes, contendo no máximo 01 Kg cada.
As embalagens devem estar íntegras (lacradas) e a carne deve apresentar textura firme, cor vermelha brilhante, gordura firme e
branca ou ligeiramente corada e odor característico. Não deve apresentar exsudados na embalagem, nem superfície viscosa. Na
embalagem deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, nº
do lote e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SISP (Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo). Para o seu
transporte deverão ser utilizados veículos refrigerados ou isotérmicos e bem higienizados em seu interior. Validade: Como a carne
será entregue resfriada, ou seja, numa temperatura entre 01º e 04º C, deve possuir uma validade de 08 (oito) dias se conservada na
mesma temperatura. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas - UN Quantidade: 180,00 Valor Unitário: 22,00 Total: 3.960,00 Marca: FRIGONISHI
Item 10 - CARNE DE SOL BOVINA, SALGADA, _curada, seca, embalada a vácuo, 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, procedência, número de lote, data de validade, 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 na unidade requisitante kg - UN Quantidade: 36,00 Valor Unitário: 25,00 Total: 900,00
Marca: MARBA
Item 14 - COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO. Embalagem: sacos plásticos resistentes e atóxicos; do próprio fabricante. As
embalagens devem estar íntegras (lacradas), e a carne deve apresentar textura firme, cor rosada. Não poderão apresentar cheiro
desagradável, superfície viscosa, nem exsudados. Na embalagem deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, nº do lote e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), ou SISP Reposição
do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.Para o seu
transporte deverão ser utilizados veículos refrigerados ou isotérmicos e bem higienizados em seu interior. Validade: Como a carne
deverá ser entregue congelada, ela terá que apresentar validade de 06 (seis) meses, se conservada a uma temperatura entre - 25º a
- 18º C - UN Quantidade: 120,00 Valor Unitário: 8,40 Total: 1.008,00 Marca: COPACOL
Item 15 - COXINHA DA ASA DO FRANGO, Embalagem: sacos plásticos resistentes e atóxicos; do próprio fabricante. As
embalagens devem estar íntegras (lacradas), e a carne deve apresentar textura firme, cor rosada. Não poderão apresentar cheiro
desagradável, superfície viscosa, nem exsudados. Na embalagem deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, nº do lote e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), ou SISP Reposição
do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.Para o seu
transporte deverão ser utilizados veículos refrigerados ou isotérmicos e bem higienizados em seu interior. Validade: Como a carne
deverá ser entregue congelada, ela terá que apresentar validade de 06 (seis) meses, se conservada a uma temperatura entre - 25º a
- 18º C - UN Quantidade: 120,00 Valor Unitário: 9,70 Total: 1.164,00 Marca: COPACOL
Item 16 - SALSICHA, resfriada de 1ª qualidade, embaladas a vácuo em pacotes de sacos plásticos resistentes, contendo no
máximo 05 quilos. As embalagens devem estar íntegras (lacradas) e a salsicha deve apresentar textura firme, cor brilhante,
gordura firme e branca ou ligeiramente corada e odor característico. Não deve apresentar exsudados na embalagem, nem
superfície viscosa. Na embalagem deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome e marca do produto, data de fabricação,
prazo de validade, nº do lote e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SISP(Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo)
Para o seu transporte deverão ser utilizados veículos refrigerados ou isotérmicos e bem higienizados em seu interior. Validade:
Como a carne será entregue resfriada, ou seja, numa temperatura entre 01º e 04º C, deve possuir uma validade de 08 (oito) dias se
conservada na mesma temperatura - UN Quantidade: 130,00 Valor Unitário: 5,93 Total: 770,90 Marca: MANÁ
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Item 17 - LINGÜIÇA TIPO CALABRESA _ Carne suína limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada
de toucinho e condimentos naturais em proporções adequadas ao tipo calabrês submetida ao processo de cura, embalada a vácuo
em saco plástico 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,
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 20 (vinte) dias a partir da data de entrega. Kg - UN Quantidade: 80,00 Valor Unitário:
15,00 Total: 1.200,00 Marca: SEARA
Item 18 - LINGÜIÇA FRESCAL TIPO TOSCANA De carne suína, pura elimpa, de 1ª qualidade em gomos uniformes e
padronizados, adicionada de condimentos naturais, embalada a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, com
aproximadamente 05 kg, 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, 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 20 (vinte) dias a partir da data de entrega - UN Quantidade: 80,00 Valor Unitário: 11,00 Total:
880,00 Marca: RESENDE
Item 52 - CARNE BOVINA EM PEÇA, de 1ª qualidade, (tipo COXÃO MOLE). Resfriada, picada em cubos de 3 cm cada, contendo
no máximo 07% (sete) de gordura, embaladas a vácuo em pacotes de sacos plásticos resistentes, contendo no máximo 01 Kg cada.
As embalagens devem estar íntegras (lacradas) e a carne deve apresentar textura firme, cor vermelha brilhante, gordura firme e
branca ou ligeiramente corada e odor característico. Não deve apresentar exsudados na embalagem, nem superfície viscosa. Na
embalagem deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, nº
do lote e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SISP (Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo). Para o seu
transporte deverão ser utilizados veículos refrigerados ou isotérmicos e bem higienizados em seu interior. Validade: Como a carne
será entregue resfriada, ou seja, numa temperatura entre 01º e 04º C, deve possuir uma validade de 08 (oito) dias se conservada na
mesma temperatura. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas - UN Quantidade: 180,00 Valor Unitário: 22,00 Total: 3.960,00 Marca: FRIGONISHI
Item 53 - CARNE MOÍDA, bovina de 2ª qualidade moída (tipo acém). Resfriada, moída, contendo no máximo 07% (sete) de
gordura, embaladas a vácuo em pacotes de sacos plásticos resistentes, contendo no máximo 01 Kg cada. As embalagens devem
estar íntegras (lacradas) e a carne deve apresentar textura firme, cor vermelha brilhante, gordura firme e branca ou ligeiramente
corada e odor característico. Não deve apresentar exsudados na embalagem, nem superfície viscosa. Na embalagem deverá
constar o nome e o endereço do fabricante, nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e carimbo
do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SISP (Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo). Para o seu transporte deverão ser
utilizados veículos refrigerados ou isotérmicos e bem higienizados em seu interior. Validade: Como a carne será entregue resfriada,
ou seja, numa temperatura entre 01º e 04º C, deve possuir uma validade de 08 (oito) dias se conservada na mesma temperatura.
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas - UN
Quantidade: 240,00 Valor Unitário: 18,60 Total: 4.464,00 Marca: FRIGONISHI
Item 74 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, sem pele, sem osso, congelado à - 18º.C, sem sinais de descongelamento (cristais de gelo,
ou presença de umidade) acondicionados em saco plástico de polietileno, transparente, atóxico, pesando até 3 Kg Validade Não
inferior a 8 meses, a partir da data de entrega - UN Quantidade: 210,00 Valor Unitário: 9,70 Total: 2.037,00 Marca: PIONEIRO

Item 1 - FARINHA DE ROSCA Produto seco, composto de farinha de trigo, fermento, sal e açúcar, contendo glúten. Validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega na Unidade. - UN Quantidade: 25,00 Valor Unitário: 3,80 Total: 95,00 Marca:
PROENÇA
Item 3 - AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído do milho, em pó fino, branco, com odor e sabor próprios, apresentando
umidade máxima de 14% P.P., fabricação com matérias primas sãs e limpas, isento de sujidade, parasitas, materiais terrosos, sem
umidade, fermentação ou ranço, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado e reembalado em caixa de papel cartão,
fechado, pesando 500 gramas; suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 37 (Decreto nº 12.486, de 20-10-78) - UN
Quantidade: 40,00 Valor Unitário: 3,65 Total: 146,00 Marca: QUERO
Item 7 - CANELA EM PÓ, Fina, homogêneo, obtida da casca de espécimes vegetais genuínos, sãos e limpos, de coloração parda
amarela ou marrom escuro, com cheiro aromático e sabor característico, isenta de materiais estranhos à sua espécime,
acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado, embalado em embalagem de no mínimo
8 gramas; suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 70 (Decreto nº 12.486, de 20-10-78). - UN Quantidade: 43,00
Valor Unitário: 1,78 Total: 76,54 Marca: KODILAR
Item 8 - CRAVO DA INDIA Cravo da Índia, em botão floral de espécie genuína, coloração pardo escura, cheiro e odor
característicos, com teor de umidade máxima de 16%, isento de detritos do próprio produto, impurezas, grãos ou sementes,
acondicionado em saco plástico transparente, atóxico e fechado; suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 70
(Decreto nº 12.486, de 20-10-78). - UN Quantidade: 33,00 Valor Unitário: 3,45 Total: 113,85 Marca: KODILAR
Item 11 - CHÁ MATE De 1ª qualidade, cheiro e odor característicos, com teor de umidade máxima de 16%, isento de detritos do
próprio produto, impurezas, grãos ou sementes, acondicionado em plástico transparente e caixa de 500 gramas, atóxico e fechado;
suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 70 (Decreto nº 12.486, de 20-10-78). - UN Quantidade: 186,00 Valor
Unitário: 7,00 Total: 1.302,00 Marca: LEÃO
Item 12 - CHANTILLY De 1ª qualidade, em embalagem hermeticamente fecha da de 200 ml. Suas condições deverão estar de
acordo com a NTA nº 70 (Decreto nº 12.486, de 20-10-78). - UN Quantidade: 75,00 Valor Unitário: 2,50 Total: 187,50 Marca:
AMELIA
Item 13 - COCO RALADO, 100 gr, SECO Puro, parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com
umidade máxima de 4% PP e lipídeos entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidade e ranço, acondicionado em saco plástico
transparente, ou aluminizado atóxico e resistente, embalado em caixa de papel cartão, hermeticamente vedada; suas condições



RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 – CEP 11930-000 – E-MAIL
PREFEITURA_GABINETE@YAHOO.COM.BR

deverão estar de acordo com a NTA nº 29 (Decreto nº 12.486, de 20-10-78). - UN Quantidade: 110,00 Valor Unitário: 2,77 Total:
304,70 Marca: SOCOCO
Item 19 - CREME DE LEITE Creme de leite, obtido pelo desnatamento do leite integral, com processo tecnológico adequado,
mínimo 25% de gordura, acondicionado em embalagem hermeticamente vedada de aprox.200gr; suas condições deverão estar de
acordo com a M.A. nº 2244/97 - UN Quantidade: 230,00 Valor Unitário: 2,50 Total: 575,00 Marca: LIDER
Item 20 - DOCE DE LEITE De 1ª qualidade, contendo leite, açúcar, xarope de glucose, amido de milho modificado, soro de leite
em pó - Sal, conservante sorbato de potássio (INS 500II) - Aroma idêntico ao natural de vanilla, pote de 400 gramas. - UN
Quantidade: 60,00 Valor Unitário: 4,80 Total: 288,00 Marca: TRIANGULO
Item 22 - FARINHA DE MANDIOCA, 1ª qualidade, seca, fina, ligeiramente torrada, branca, isento de parasitas, sujidade e larvas,
acondicionada em saco plástico de 1 Kg, transparente, atóxico e resistente, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº
34 (Decreto nº 12.486, de 20-10-78). Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na Unidade - UN Quantidade: 40,00
Valor Unitário: 6,70 Total: 268,00 Marca: SILBOM
Item 23 - FARINHA DE MILHO Farinha de milho amarela simples, torrada e peneirada, isenta de parasitas, sujidade,
acondicionada em saco plástico transparente, atóxico e resistente; suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 34
(Decreto nº 12.486, de 20-10-78). Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na Unidade - UN Quantidade: 30,00
Valor Unitário: 2,45 Total: 73,50 Marca: PROENÇA
Item 24 - FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO Fermento químico, composto de mistura de substâncias químicas, que adicionadas
à preparação da massa aumentam o seu volume e porosidade, isento de sujidade, materiais terrosos e substâncias estranhas,
acondicionado em embalagem apropriada e vedada, embalado em caixa de papelão; suas condições deverão estar de acordo com a
NTA nº 81 (Decreto nº 12.486, de 20-10-78). - UN Quantidade: 170,00 Valor Unitário: 1,93 Total: 328,10 Marca: KODILAR
Item 25 - LARANJA PÊRA, fresca, de 1ª qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes,
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, tamanho médio, suas condições deverão estar de acordo com a
N.T.A. 17 (Decreto 12.486, de 20-10-78), bem como padrões de embalagem da CEAGESP, conforme Portaria MA 127, de 04-10-91.
- UN Quantidade: 144,00 Valor Unitário: 3,48 Total: 501,12 Marca: CEASA
Item 27 - LOURO Em folha seco, obtido de espécimes vegetais genuínos folhas sãs, limpos e secos, de coloração verde pardacenta,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionada em saco plástico transparente
atóxico, resistente e hermeticamente vedado. De acordo com a rdc n°276/2005. Com 4 gramas aproximadamente - UN Quantidade:
10,00 Valor Unitário: 1,40 Total: 14,00 Marca: KODILAR
Item 28 - MAIONESE Emulsão homogênea de consistência cremosa, coloração levemente amarelada, odor e cor característicos,
adicionada de condimentos e outras substância alimentares, isenta de corante. Acondicionada em vidro ou polietileno, íntegro,
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, devendo conter externamente dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, com validade mínima de 05 meses a partir da
data de entrega. Embalagem com 500 gramas. - UN Quantidade: 100,00 Valor Unitário: 2,85 Total: 285,00 Marca: SAUDE
Item 31 - MILHO VERDE EM LATA -, de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem hermeticamente vedada, aprox. c/ peso
líquido de 300 gramas; suas condições deverão estar de acordo com a M.A. nº 2244/97 - UN Quantidade: 170,00 Valor Unitário:
1,65 Total: 280,50 Marca: OLÉ
Item 32 - ORÉGANO Com cheiro aromático e sabor característico, isenta de materiais estranhos à sua espécime, acondicionada
em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado, embalado em embalagem de no mínimo 8 gramas; suas
condições deverão estar de acordo com a NTA nº 70 (Decreto nº 12.486, de 20-10-78). - UN Quantidade: 60,00 Valor Unitário:
2,00 Total: 120,00 Marca: KODILAR
Item 33 - PRESUNTO De 1ª qualidade, devendo estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em
saco plástico leitoso, atóxico e em fatias.Embalagem: resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso de
aproximadamente 1kg. Validade mínima de 30 dias a contar da data de entrega. Deverá estar em acordo c/ o regulamento vigente
na instrução normativa nº 22, de 24/11/05 regulamento técnico para Rotulagem do produto de Origem Animal embalado.
Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento, Brasil. - UN Quantidade: 100,00 Valor Unitário: 20,95 Total: 2.095,00 Marca:
SEARA
Item 34 - QUEIJO TIPO MUSSARELA De 1ª qualidade, devendo estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada,
resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, em fatias. Embalagem: resistente ao transporte e armazenamento, contendo
peso de aproximadamente 1kg. Validade mínima de 30 dias a contar da data de entrega. Deverá estar em acordo c/ o regulamento
vigente na instrução normativa nº 22, de 24/11/05 regulamento técnico para Rotulagem do produto de Origem Animal embalado.
Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento, Brasil. - UN Quantidade: 150,00 Valor Unitário: 25,00 Total: 3.750,00 Marca:
PRESIDENTE
Item 35 - QUEIJO RALADO 1ª Qualidade, isento de sujidade bem como qualquer alteração que implique no consumo. Embalagem
com 50 gramas - UN Quantidade: 50,00 Valor Unitário: 3,00 Total: 150,00 Marca: TEIXEIRA
Item 36 - TEMPERO EM PÓ PARA ARROZ, LEGUMES, CARNE, PEIXE E FRANGO pacote c/12 sachês de 5 gramas;
embalagem em perfeito estado de conservação, identificação do produto e prazo de validade. - UN Quantidade: 49,00 Valor
Unitário: 4,95 Total: 242,55 Marca: KODILAR
Item 37 - Alho roxo1ª qualidade, isenta de fungos e em perfeitas condições de consumo. - UN Quantidade: 63,00 Valor Unitário:
18,00 Total: 1.134,00 Marca: CEASA
Item 38 - Cebola 1ª qualidade, isenta de fungos e em perfeitas condições de consumo. - UN Quantidade: 159,00 Valor Unitário:
3,98 Total: 632,82 Marca: CEASA
Item 39 - Cenoura 1ª qualidade, isenta de fungos e sem perfeitas condições de consumo. - UN Quantidade: 100,00 Valor Unitário:
4,18 Total: 418,00 Marca: CEASA
Item 40 - Melancia tamanho médio 1ª qualidade - UN Quantidade: 90,00 Valor Unitário: 21,00 Total: 1.890,00 Marca: CEASA
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Item 41 - Limão Taiti Verde, tamanho médio, de primeira qualidade; coloração uniforme; firme e intacto; devendo ser bem
desenvolvido; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado adequadamente. - UN Quantidade:
60,00 Valor Unitário: 7,00 Total: 420,00 Marca: CEASA
Item 42 - Abacaxi primeira qualidade, tamanho médio, em condições adequadas para o consumo. - UN Quantidade: 96,00 Valor
Unitário: 7,95 Total: 763,20 Marca: CEASA
Item 43 - Mexerica primeira qualidade, tamanho médio, em condições adequadas para o consumo. - UN Quantidade: 144,00 Valor
Unitário: 4,70 Total: 676,80 Marca: CEASA
Item 44 - Goiaba primeira qualidade, tamanho médio, em condições adequadas para o consumo. - UN Quantidade: 96,00 Valor
Unitário: 7,25 Total: 696,00 Marca: CEASA
Item 45 - Batata Inglesa primeira qualidade, tamanho médio, em condições adequadas para o consumo. - UN Quantidade: 250,00
Valor Unitário: 3,45 Total: 862,50 Marca: CEASA
Item 46 - Couve Manteiga, verde com folhagem tenra, limpa, em condições adequadas para o consumo. - UN Quantidade: 96,00
Valor Unitário: 2,39 Total: 229,44 Marca: CEASA
Item 47 - ALFACE CRESPA/LISA: Em maço graúdo, com no mínimo 350 gr, fresco, de primeira; de cor verde vivo, as folhas
devem estar limpas, de cor brilhante, sem marcas de picadas de inseto. Livre de fertilizantes isenta de sujidades, parasitas e larvas,
sem lesões de origem física ou mecânica, acondicionado adequadamente. - UN Quantidade: 96,00 Valor Unitário: 2,10 Total:
201,60 Marca: CEASA
Item 48 - Vagem Nova, de 1ª qualidade, limpa, sem marcas de machucado ou que contenham o máximo de 10% de sua superfície
por defeitos, em condições adequadas para o consumo. - UN Quantidade: 48,00 Valor Unitário: 10,80 Total: 518,40 Marca:
CEASA
Item 49 - Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvido,
firme e compacto, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio pesando aproximadamente 1,50 kg cada, devendo estar em
condições adequadas para o consumo. - UN Quantidade: 23,00 Valor Unitário: 4,50 Total: 103,50 Marca: CEASA
Item 50 - AÇÚCAR REFINADO, obtido da cana-de-açúcar, tipo refinado, com aspecto, cor e cheiro próprios e sabor doce, com
teor de sacarose mínimo de 98,5%, admitindo-se umidade máxima de 3%, sem fermentação, isento de sujidade, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais e vegetais, acondicionado em saco plástico de polietileno, atóxico, vedado, com capacidade para 01 Kg;
suas condições deverão estar de acordo c/ NTA nº 82 (Decreto nº 12.286, de 20-10-78). - UN Quantidade: 800,00 Valor Unitário:
2,05 Total: 1.640,00 Marca: ALTO ALEGRE
Item 51 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, procedente de espécimes vegetais, genuínos, sãos e limpos, em pó homogêneo, fino,
castanho claro, com sabor e cheiro próprios, isento de sabor ruim e substâncias estranhas, com umidade até 6% PP e, no máximo,
1% de impurezas, com selo de qualidade ABIC, acondicionado em saco aluminizado, atóxico, fechamento à vácuo de 500 gr; suas
condições deverão estar de acordo com a NTA nº 44 (Decreto nº 12.486, de 20-10-78). Validade de no mínimo 06 meses, a contar
da data da entrega na unidade requisitante - UN Quantidade: 180,00 Valor Unitário: 16,00 Total: 2.880,00 Marca: 3 CORAÇOES
FORT
Item 59 - PEIXE EM FILÉ, sem espinha resfriado, embalados a vácuo em pacotes de sacos plásticos resistentes, de 01 Kg cada.
As embalagens devem estar íntegras (lacradas) e o filé de peixe deve apresentar textura firme, cor brilhante, gordura firme e
branca ou ligeiramente corada e odor característico. Não deve apresentar exsudados na embalagem, nem superfície viscosa. Na
embalagem deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, nº
do lote e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SISP(Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo). Para o seu
transporte deverão ser utilizados veículos refrigerados ou isotérmicos e bem higienizados em seu interior. Validade: Como o filé
será entregue resfriada, ou seja, numa temperatura entre 01º e 04º C, deve possuir uma validade de 08 (oito) dias se conservada
na mesma temperatura. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas - UN Quantidade: 84,00 Valor Unitário: 25,00 Total: 2.100,00 Marca: MIAMI
Item 60 - SAL REFINADO, iodado, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e sais de iodo (entre 40 a 60 mg por Kg),
acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado; Pacote de 1 Kg. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº
71 (Decreto nº 12.486, de 20-10-78). - UN Quantidade: 75,00 Valor Unitário: 1,60 Total: 120,00 Marca: NOBRE
Item 61 - VINAGRE DE VINHO BRANCO, resultante da fermentação acética do vinho, isento de corantes artificiais, ácidos
orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidade, matéria terrosa e detritos animais e vegetais, acondicionado em recipiente
plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado de aprox. 750 ml; suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 72
(Decreto nº 12.486, de 20-10-78). - UN Quantidade: 58,00 Valor Unitário: 2,10 Total: 121,80 Marca: CASTELO
Item 62 - ARROZ POLIDO, AGULHA, NÃO PARBOLIZADO, TIPO 1. constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima
de 15%, isento de sujidade e materiais estranhos, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico de 05 Kg; suas condições
deverão estar de acordo com a Portaria M.A 269, de 17-11-88 - UN Quantidade: 575,00 Valor Unitário: 11,15 Total: 6.411,25
Marca: CELIA
Item 63 - CALDO DE CARNE(COM 6 UNID): sal, gordura vegetal, amido, água, açúcar, cúrcuma, cebola, alho, salsa, carne de
galinha, pimenta-do-reino branca, realçadores de sabor glutamato de sódio e inosinato de sódio - UN Quantidade: 40,00 Valor
Unitário: 1,40 Total: 56,00 Marca: KNORR
Item 65 - GELATINA, SABORES DIVERSOS Mistura em pó para gelatina, produto constituído de gelatina em pó, açúcar e
aromatizantes, admitindo adição de corantes permitidos, apresentação na forma de pó fino com granulações, e cor de acordo com
os componentes, preparado com ingredientes de 1ª qualidade, sãos e limpos e umidade máxima de 2% em peso, em unidades de 85
Gr. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 79 (Decreto nº 12.486, de 20-10-78. - UN Quantidade: 290,00 Valor
Unitário: 1,05 Total: 304,50 Marca: KODILAR
Item 66 - PÃO BISNAGUINHA, pacote com 300g, com identificação do produto e prazo de validade. - UN Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 4,57 Total: 457,00 Marca: TENRI
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Item 67 - PÃO DE FORMA, pacote com 500g, superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça, miolo consistente, sedoso e
macio, tipo tradicional, peça fatiada, composto de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, leite em pó, sal, água, fermento
biológico, anti mofo, embalado em saco plástico pvc, atóxico. - UN Quantidade: 400,00 Valor Unitário: 3,95 Total: 1.580,00 Marca:
TENRI
Item 68 - CHOCOLATE GRANULADO CROCANTE, embalagem com 130g, constituído de açúcar, cacau em pó, amido de milho,
glucose de milho, óleo de soja e/ou algodão e/ou palma hidrogenada, sal, emulsificante lectina de soja e aromatizante, produto que
não contenha glúten. - UN Quantidade: 100,00 Valor Unitário: 2,65 Total: 265,00 Marca: DONA JURA
Item 70 - BISCOITO RECHEADO SABORES DIVERSOS, pacote com 140 g, contendo 15 biscoitos, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. - UN Quantidade: 520,00 Valor Unitário: 1,34 Total: 696,80 Marca:
PANTANITOS
Item 71 - MACARRÃO INSTANTÂNEO, com tempero sabores variados, em embalagens plásticas contendo 80 gr e tempero
contendo 05 gramas. - UN Quantidade: 250,00 Valor Unitário: 1,00 Total: 250,00 Marca: ADRIA
Item 73 - BACON DEFUMADO Em peça, embalado em saco plástico transparente atóxico, resistente, que garanta a integridade
do produto até o consumo, contendo aproximadamente 01 kilo. - UN Quantidade: 36,00 Valor Unitário: 19,50 Total: 702,00 Marca:
ESTRELA
Item 75 - HAMBÚRGUER BOVINO CONGELADO - sem pimenta. Deverá conter: carne bovina moída, condimentos naturais,
corante natural, proteína texturizada de soja e proteína vegetal hidrolisada. Os bifes de hambúrguer deverão pesar no máximo 65 g
e estarem acondicionados em embalagens individuais - UN Quantidade: 48,00 Valor Unitário: 14,00 Total: 672,00 Marca: SEARA
Item 76 - EMPANADO DE FRANGO CONGELADO - O produto deverá conter carne de frango, farinha de trigo, amido, farinha
de milho, sal e temperos. Tamanho da porção em torno de 25 g - UN Quantidade: 96,00 Valor Unitário: 10,90 Total: 1.046,40
Marca: BAITA
Item 77 - Ervilhas em lata, produto preparado com as ervilhas previamente debulhadas, envazadas praticamente cruas,
reidratadas ou pré-cozidas imersas ou não em líquido de cobertura apropriada submetida a processo tecnológico adequado antes
ou depois de hermeticamente fechados, os recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteração. Composição centesimal
aproximada de 5,2g de proteína, 0,5g de lipídios e 13g de carboidratos - embalagem de 200g - UN Quantidade: 110,00 Valor
Unitário: 1,35 Total: 148,50 Marca: OLE
Item 78 - SARDINHA - Lata em folha de flandres e verniz sanitário, sardinha em conserva elaborado com pescado íntegro, fresco,
limpo e viscerado, sem escamas, sem espinhas, conservada em óleo comestível com sal. Rótulo com valor nutricional, data de
validade e lote. - UN Quantidade: 70,00 Valor Unitário: 2,95 Total: 206,50 Marca: NAVE
Item 79 - Azeitona verde com caroço em conserva, devendo ser entregue em embalagem de 500g, contendo ainda registro da data
de fabricação, peso e data de validade estampadas na embalagem. - UN Quantidade: 24,00 Valor Unitário: 4,85 Total: 116,40
Marca: OUTBACK
Item 81 - COLORIFICO, semola de milho, oleo vegetal e urucum. Conforme termo de referencia. - UN Quantidade: 24,00 Valor
Unitário: 10,90 Total: 261,60 Marca: KODILAR
Item 82 - MAÇÃ: Maçã Gala1ª qualidade, isenta de fungos ou outro microrganismos, em perfeitas condições de consumo - UN
Quantidade: 130,00 Valor Unitário: 7,90 Total: 1.027,00 Marca: CEASA
Item 83 - UVA: Da variedade: Niagara. Grupo: Rosada; Sub Grupo: Uniforme (Constituído de cachos de uvas do mesmo grupo).
Classe: 3 ou 250 (Maior ou igual a 250g e menor que 350g o peso do cacho); Categoria I. Deve apresentar as características da
variedade bem definidas (cor, textura, sabor), aroma levemente perfumado, estar fisiologicamente desenvolvida, sadia, isenta de
substâncias nocivas à saúde - UN Quantidade: 84,00 Valor Unitário: 10,00 Total: 840,00 Marca: CEASA
Item 84 - MORANGO, in natura, 1º qualidade, fresca, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, em estágio de amadurecimento
adequado para consumo, polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte - UN Quantidade: 96,00 Valor
Unitário: 8,90 Total: 854,40 Marca: CEASA
Item 85 - PERA: deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho,
aroma e cor da espécie e variedade, estar em condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência e a polpa. Não serão
permitidas manchas ou defeitos na casca - UN Quantidade: 80,00 Valor Unitário: 10,00 Total: 800,00 Marca: CEASA
Item 86 - MANGA: Manga do tipo Tommy, procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar em condições adequadas para o consumo, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência
e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca - UN Quantidade: 96,00 Valor Unitário: 5,90 Total: 566,40 Marca:
CEASA
Item 87 - MARACUJÁ, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração
uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie, estar 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. Podendo ser orgânico. - UN Quantidade: 144,00 Valor Unitário: 7,60 Total: 1.094,40 Marca: CEASA
Item 88 - MAMÃO PAPAYA: Deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser fresco, ter atingido o grau máximo
no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar em conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência
e a polpa. Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca - UN Quantidade: 122,00 Valor Unitário: 4,40 Total: 536,80 Marca:
CEASA
Item 89 - BATATA SALSA/MANDIOQUINHA deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter
atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar
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danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos rachaduras,
perfurações, cortes, mofos e partes podres. - UN Quantidade: 30,00 Valor Unitário: 8,20 Total: 246,00 Marca: CEASA
Item 90 - MELÃO: Melão amarelo, procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar em condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos
e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência e a polpa. Não serão
permitidas manchas ou defeitos na casca - UN Quantidade: 60,00 Valor Unitário: 5,90 Total: 354,00 Marca: CEASA
Item 91 - AMENDOIM, leguminosa capsular, cônica, de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade;
fresca, limpa, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo
ser orgânico. - UN Quantidade: 18,00 Valor Unitário: 10,50 Total: 189,00 Marca: CEASA
Item 92 - PESSEGO Fruta pêssego, procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, serem frescos, ter atingido o grau máximo
no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres. - UN Quantidade: 23,00 Valor Unitário: 12,00 Total: 276,00 Marca: CEASA
Item 93 - AMEIXA: Fruto procedente de ameixeira, com casca vermelha. Deve ser fresca, ter atingido o grau máximo no tamanho,
aroma e cor da espécie e variedade, estar em condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência e a polpa. Não serão
permitidas manchas ou defeitos na casca - UN Quantidade: 23,00 Valor Unitário: 14,90 Total: 342,70 Marca: CEASA
Item 94 - BANANA: Banana do tipo caturra/nanica, deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter
atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar em condições adequadas para o consumo, estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência, a polpa e o pedúnculo quando houver, deverão se apresentar intactos e firmes. Não serão permitidos manchas ou
defeitos na casca - UN Quantidade: 220,00 Valor Unitário: 2,69 Total: 591,80 Marca: CEASA
Item 95 - TOMATE: Tomate fresco Graúdo, de primeira qualidade, em condições adequadas para o consumo. - UN Quantidade:
140,00 Valor Unitário: 4,85 Total: 679,00 Marca: CEASA
Item 98 - BERINJELA: Berinjela deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres. A polpa deverá estar intacta e limpa com cor e consistência características - UN Quantidade: 48,00 Valor
Unitário: 4,45 Total: 213,60 Marca: CEASA
Item 99 - CHUCHU: Chuchu extra AA, procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo
no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidos rachaduras, perfurações, cortes,
mofos e partes podres. A polpa deverá estar intacta e limpa. - UN Quantidade: 96,00 Valor Unitário: 2,35 Total: 225,60 Marca:
CEASA
Item 100 - PEPINO: Legume in natura, tipo pepino, espécie comum deverão ser de 1º qualidade, de tamanho médio, liso, com
polpa intacta e limpa; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidas, apresentando grau
médio de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o transporte a conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato, sem manchas bolores, sujidades, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados,
perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência - UN Quantidade: 96,00 Valor Unitário: 3,58
Total: 343,68 Marca: CEASA
Item 101 - Abóbora, tipo caboclo, íntegro e de primeira qualidade, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachaduras e cortes.
Isenta de sujidades, parasitas e larvas. - UN Quantidade: 96,00 Valor Unitário: 3,95 Total: 379,20 Marca: CEASA
Item 102 - Acelga - cabeça fechada, tamanho grande, de 1ª qualidade folhas verdes e viçosas. - UN Quantidade: 48,00 Valor
Unitário: 3,95 Total: 189,60 Marca: CEASA
Item 103 - Couve Flor, primeira qualidade, em condições adequadas para consumo. - UN Quantidade: 80,00 Valor Unitário: 4,25
Total: 340,00 Marca: CEASA
Item 104 - FUBÁ, Fubá de milho amarelo - Produto feito com a farinha de milho moída e enriquecida com ferro e ácido fólico. A
embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem - UN
Quantidade: 49,00 Valor Unitário: 2,45 Total: 120,05 Marca: PROENÇA
Item 105 - Doce de goiaba - com ou sem adição de água, contendo pectina, ajustador de pH, e outros ingredientes permitidos a sua
composição, tipo goiabada, com consistência cremosa, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, odor e sabor
próprios, acondicionados em potes de 230 gr, com validade de 10 meses a partir da sua data de entrega - UN Quantidade: 50,00
Valor Unitário: 4,00 Total: 200,00 Marca: OLÉ
Item 106 - Mistura para bolo sabores diversos, Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. ( Pct c/ 400g).. - UN
Quantidade: 396,00 Valor Unitário: 3,30 Total: 1.306,80 Marca: APTI
Item 107 - Pão francês - Pesando no mínimo 50gr e no máximo 55gr. - UN Quantidade: 500,00 Valor Unitário: 9,30 Total:
4.650,00 Marca: MARQUESPAN
Item 110 - ADOÇANTE, Adoçante dietético, composto de sacaria sódica e climatada de sódio, liquido, acondicionado em frascos
de 100 ml - UN Quantidade: 50,00 Valor Unitário: 2,50 Total: 125,00 Marca: ASSUGRIN
Item 113 - MORTADELA cozido com 100% de carne suína, peça inteira, resfriado entre 0 e 4ºc, embalado em peças
individualmente, com validade mínima de dois meses. - UN Quantidade: 60,00 Valor Unitário: 15,00 Total: 900,00 Marca: MARBA
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Item 114 - OVOS DE GALINHA, TIPO MÉDIO, branco, pesando, no mínimo, 50 gr a unidade, isento de fungos ou substâncias
tóxicas, cor, odor e sabor anormais, o produto deverá ser acondicionado em caixa com 12 unidades. Suas condições deverão estar
de acordo com a Resolução nº 5, de 05-07-91. - UN Quantidade: 350,00 Valor Unitário: 5,99 Total: 2.096,50 Marca: CEASA

Item 115 - ATUM em conserva, preparada com pescado fresco , limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível.
Acondicionado em recipiente de folha de flandres íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente
125g de peso líquido drenado. 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 - UN Quantidade: 30,00 Valor Unitário: 4,39 Total: 131,70 Marca: COQUEIRO
Item 116 - FERMENTO BIOLOGICO- Fermento biológico, seco, instantâneo, para pão. Isento de mofo e substâncias nocivas
sachê 10g - UN Quantidade: 120,00 Valor Unitário: 1,69 Total: 202,80 Marca: DONA BENTA

Pariquera-Açu, 01 de fevereiro de 2.019.
____________________

JOSE CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_______________________
ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO

Contratada
CONTRATADA


