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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2022
PROCESSO Nº 2101/2022

Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro do ano de 2022, o MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, pessoa jurídica
de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 27.167.394/0001-23, com sede na

Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato representado pelo

Prefeito Municipal, Sr. ROMÁRIO BATISTA VIEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF
n.º 788.456.027-53 e RG n.º 599171 – SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Deputado João Rios,

nº 65, Bairro Centro, neste Município de Iúna e pela Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal

de Saúde, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 10.700.103/0001-18, com sede na Av. Prefeito

Antônio Lacerda, nº 79, Quilombo, Iúna/ES, neste ato representada pelo Secretário Municipal de

Saúde, DURVAL DIAS SANTIAGO JÚNIOR, servidor público, brasileiro, casado, portador do CPF n.º

042.084.657-35 e RG n.º 8018306 – SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Afonso Cláudio, s/nº,

Bairro Boa Esperança, Ibatiba – ES, considerando o resultado da licitação nº 063/2022, na

modalidade de Pregão, na forma Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo

nº 2101/2022, resolve registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo

com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo às condições previstas no

edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas

alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a

seguir:

01 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL COMPRA DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES
ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência e em Seus Anexos.

02 - CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. Em decorrência da proposta apresentada e homologada no Pregão Presencial nº 063/2022,

ficam registrados para contratações futuras os preços unitários e respectivo fornecedor, identificado a

seguir:

RAZÃO SOCIAL: CAPARAÓ ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº

44.641.507/0001-08, com endereço a Rua Desembargador Epaminondas Amaral, nº 10, centro,

Iúna/ES, CEP: 29.390-000, telefone: (28)3545-2903, caparaoalimentos@gmail.com, neste ato

representada por MARIA SERRATE DO NASCIMENTO FRANCA, brasileira, viúva, empresária,

mailto:caparaoalimentos@gmail.com,
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portadora do CPF nº 079.180.477-10, residente na Rua Cel Francisco Justo, nº 105, bairro Quilombo,

Iúna/ES, CEP: 29.390-000.

2.2. Os preços registrados do Detentor da Ata seguem em anexo.

2.3. Relação dos licitantes que após o encerramento da fase competitiva, manifestaram “aceite” aos

preços e condições registradas pelo licitante vencedor, conforme ata de realização do pregão.

03 - CLÁUSULA TERCEIRA – ÓRGÃO PARTICIPANTE/ADESÃO
3.1. O Município de Iúna será o órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, não existindo outro

órgão participante.

3.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá sofrer as adesões de que trata o art.

22 do Decreto nº 7.892/2013.

3.3. É permitido aos órgãos ou entidades de outros municípios a adesão a Ata de Registro de Preços

registrada por este órgão gestor, para fornecimento de bens e contratação de serviços.

3.4. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços

não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens

registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o

órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes

que aderirem.

04 - CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DA ATA
4.1. A ata de registro de preços vigerá por 12 (doze) meses, a contar de sua publicação resumida no

Diário Oficial do Estado, vedada sua prorrogação.

4.2. Encerrada a vigência da Ata, é vedada a formalização de novas contratações dela decorrentes.

05 - CLÁUSULA QUINTA – REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a

vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração

promover as negociações junto ao fornecedor.

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos

valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
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5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de

mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido

de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e

comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais

vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Convocado, não comparecer no prazo de até 7 (sete) dias para assinatura do contrato;

5.7.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.7.3. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.4. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praticados no mercado; ou

5.7.5. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,

alcançando o órgão gerenciador.

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 e 5.7.5 será

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e

justificados:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

06 - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES
Compete ao Órgão Gerenciador:

6.1. Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços – SRP.

6.2. Efetuar o registro do licitante e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços.

6.3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos

fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de

classificação e os quantitativos de contratação definidos.

6.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.
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6.5. Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de descumprimento

do pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações contratuais, em relação às suas

próprias contratações.

6.6. Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos preços

registrados.

6.7. Dar publicidade dos preços registrados, com indicação dos fornecedores.

6.8. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata, nas contratações dela

decorrentes;

07 - CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,

as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do

ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no instrumento contratual, anexos ao Edital.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993.

7.3. Os contratos derivados da presente ata, serão fiscalizados pelos servidores Thiago Gomes da

Silva, matricula nº 307193, Tiago Amurim da Silveira Ragazzi, matricula nº 29645, representando a

Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças; Aline Cristina Prates Moreira Almeida,

matricula nº 308977, Gessica de Medeiros Soares Carvalho, matricula nº 309422, representando a

Secertaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social; Celso Cezar da Silva, matricula nº

308983, Elaine Cristina de Souza, matricula nº 303613, representando a Secretaria de Educação,

Cultura e Esportes e Elenilda Teixeira da Silva, matricula nº 303818, nomeados por portaria subscrita

pelo Gabinete do Prefeito.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que,

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Iúna/ES, 20 de dezembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Romário Batista Vieira - Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Durval Dias Santiago Júnior - Secretário Municipal de Saúde

CAPARAÓ ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Maria Serrate do Nascimento Franca / ou procurador legalmente habilitado
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ANEXO 1

PREÇOS REGISTRADOS PELO DETENTOR DA ATA

Ficam registrados os seguintes preços do Detentor da Ata:

CADASTRO DE RESERVA
Lotes 05, 41 e 49 1º - LORENA COSMETICOS LTDA
Lote 06 1º - WP COMERCIO LTDA
Lotes 57 e 58 1º - SUELY HUBNER DE MIRANDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000153/2022

CAPARAO ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ:  44.641.507/0001-08

RUA DES. EPAMINONDAS DO AMARAL, 10 - CENTRO - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000153/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000003310

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000063/2022 002101/2022

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG

descrição:
- cor clara, granulado, sem umidade e sujidades, sacola com
05 kg, transparente e atóxica.

18.249,140962,00 18,9700PC006 DELTA006

AGUA MINERAL SEM GAS - GALAO 20 LITROS

descrição:
- água mineral; tipo: sem gás; quantidade: 20 l; unidade de
fornecimento: garrafao; prazo de validade no mínimo 6
meses a partir da data de entrega.

6.789,300610,00 11,1300GL009 GOLD009

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              25.038,440

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              25.038,440

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG

descrição:
- cor clara, granulado, sem umidade e sujidades, sacola com
05 kg, transparente e atóxica.

9.485,000500,00 18,9700PC006 DELTA142

AGUA MINERAL SEM GAS - GALAO 20 LITROS

descrição:
- água mineral; tipo: sem gás; quantidade: 20 l; unidade de
fornecimento: garrafao; prazo de validade no mínimo 6
meses a partir da data de entrega.

2.226,000200,00 11,1300GL009 GOLD145

BALA MACIA SABORES SORTIDOS - 700 GRAMAS

descrição:
- produto preparado a base de açúcares
fundidos e adicionado de substancias que caracterizam o
produto, como suco de frutas, óleos essenciais e
adicionados de outras substâncias permitidas;
- a principal característica do produto é o de apresentar-se
macio, submetido a amassamento mecânico até obtenção da
consistência desejada.
- acondicionado em embalagem plástica de 700 gramas;
- diversos sabores numa única embalagem.

4.290,000500,00 8,5800PC017
PINDORAM

A
146

BOMBOM BOLA COM RECHEIO A BASE DE CASTANHA DE
CAJU

descrição:
- envolvido por uma camada biscoito waffer e coberto com
uma camada de chocolate ao leite. ingredientes: açúcar, óleo
de soja e/ou algodão e/ou palma hidrogenado, farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, castanha de caju,

19.990,000500,00 39,9800PC027
GAROTO

SERENATA
DO AMOR

149

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
soro de leite em pó, manteiga de cacau, cacau em pó, leite
em pó integral, massa de cacau, flocos de arroz, gordura
vegetal, amido de milho, farinha de soja, sal, gema de ovo
desidratada, emulsificantes lecitina de soja e poliricinoleato
de poliglicerol, aromatizantes e fermento químico bicarbonato
de sódio. contém glúten.
embalagem com 50 unidades.
peso líquido: entre 750g à 1kg.

PACOCA EM FORMATO DE ROLHA, POTE COM 67
UNIDADES

descrição:
- produto proveniente de matéria prima
de boa qualidade, do amassamento do amendoim torrado,
açúcar e sal.
- acondicionado em pote de aproximadamente 1 kg
- com aproximadamente 50 unidades em formato de tablet
devidamente embalados com aproximadamente 20 gramas,
contendo a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

11.995,000500,00 23,9900PT085 ANCHIETA147

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              47.986,000

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              47.986,000

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG

descrição:
- cor clara, granulado, sem umidade e sujidades, sacola com
05 kg, transparente e atóxica.

7.588,000400,00 18,9700PC006 DELTA001

AGUA MINERAL SEM GAS - GALAO 20 LITROS

descrição:
- água mineral; tipo: sem gás; quantidade: 20 l; unidade de
fornecimento: garrafao; prazo de validade no mínimo 6
meses a partir da data de entrega.

2.893,800260,00 11,1300GL009 GOLD003

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              10.481,800

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              10.481,800

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

ACAFRAO
acondicionado em embalagem de polietileno atóxico,
transparente contendo aproximadamente 50 gramas, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. isento de
sujidades, parasitas, larvas e materiais estranhos. validade
mínima de 06 (seis) meses a contar a contar da data de
entrega.

388,90010,00 38,8900KG003 NAYNA013

ACHOCOLATADO EM PO EMBALAGEM COM 01 KG

descrição:
- ingredientes: açúcar, cacau em pó, extrato de malte,
enriquecido com vitaminas.

11.670,0001000,00 11,6700KG005 GURY015

ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG

descrição:
- cor clara, granulado, sem umidade e sujidades, sacola com
05 kg, transparente e atóxica.

28.455,0001500,00 18,9700PC006 DELTA016

ALFACE LISA
com folhas brilhantes, firmes e sem áreas escuras,

1.821,000300,00 6,0700KG011 CEASA019

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
frescas, com coloração e tamanho uniforme, sem sujidade e
outros defeitos que possam alterar sua aparencia

ARROZ AGULHINHA TIPO I - PACOTE COM 05 KG

descrição:
- sub grupo polido, classe longo fino, pacote c/ 05 kg,
transparente e atóxico. produto deve apresentar validade de
1 ano.

27.930,0001500,00 18,6200PC014
CATARINA

O022

AVEIA EM FLOCOS FINOS

descrição:
- produto resultado da moagem de grãos  de aveia após a
limpeza e classificação. embalagem de 500g a 1kg.

2.196,000100,00 21,9600KG015 NAYNA023

BALA MACIA SABORES SORTIDOS - 700 GRAMAS

descrição:
- produto preparado a base de açúcares
fundidos e adicionado de substancias que caracterizam o
produto, como suco de frutas, óleos essenciais e
adicionados de outras substâncias permitidas;
- a principal característica do produto é o de apresentar-se
macio, submetido a amassamento mecânico até obtenção da
consistência desejada.
- acondicionado em embalagem plástica de 700 gramas;
- diversos sabores numa única embalagem.

1.287,000150,00 8,5800PC017
PINDORAM

A
025

BISCOITO DOCE, SEM RECHEIO SABOR COCO,
EMBALAGEM COM 400 GR.

descrição:
- tipo rosquinha: embalagem primária de 400g de polietileno
transparentes, impermeáveis e lacradas. embalagem
secundária em caixas de papelão. o biscoito deverá estar
em perfeito estado de conservação, inteiro, macio, coloração
adequada.  ingredientes: farinha de trigo fortificada com
ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal,
estabilizante lecitina de soja.

6.995,000500,00 13,9900KG024 PETISCO031

BOMBOM BOLA COM RECHEIO A BASE DE CASTANHA DE
CAJU

descrição:
- envolvido por uma camada biscoito waffer e coberto com
uma camada de chocolate ao leite. ingredientes: açúcar, óleo
de soja e/ou algodão e/ou palma hidrogenado, farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, castanha de caju,
soro de leite em pó, manteiga de cacau, cacau em pó, leite
em pó integral, massa de cacau, flocos de arroz, gordura
vegetal, amido de milho, farinha de soja, sal, gema de ovo
desidratada, emulsificantes lecitina de soja e poliricinoleato
de poliglicerol, aromatizantes e fermento químico bicarbonato
de sódio. contém glúten.
embalagem com 50 unidades.
peso líquido: entre 750g à 1kg.

5.997,000150,00 39,9800PC027
GAROTO

SERENATA
DO AMOR

139

CANJIQUINHA

descrição:
- canjiquinha de cor amarela, fina, com aspécto, cor, cheiro e
sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação,
ranço, fungos, isento, de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com
1kg, com data de fabricação e validade, com registro  do
órgão competente.

1.548,000400,00 3,8700KG029 DORICO036

CEBOLINHA VERDE - MACO 200G
descrição:
aplicação: culinária em geral
características adicionais: 1ª qualidade/folha verde vivo/sem
fungos. maço com 200g

396,000200,00 1,9800MAÇO033 CEASA140

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
COCO RALADO - EMBALAGEM DE 100 GR

descrição:
- coco ralado, acondicionamento: desidratado; válidade
mínima de 10 meses a partir da data de entrega; legislação
conforme resolução rdc nº 272 de 22/09/2005; unidade de
fornecimento embalagem de 100 gramas

522,000150,00 3,4800UN036
PINDORAM

A
042

COLORAU
produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de
mandioca com urucu em pó ou extrato oleoso de urucu
adicionado ou não de óleos comestíveis. deve-se apresentar
como pó fino, cor alaranjada, cheiro e sabor próprios. o
colorífico deverá ser preparado com matéria prima de boa
qualidade. não poderá conter substancias estranhas à sua
composição normal. deverá estar acondicionado em
embalagem de polietileno atóxico, transparente. declarar
marca, nome e endereço do empacotador, prazo de
validade, as características nutricionais, ingredientes do
produto, número de registro do produto no órgão competente
e procedência. prazo mínimo de validade de 6 meses após a
entrega do produto.

294,75025,00 11,7900KG038 SUPRA043

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
descrição: o produto deverá ser obtido a partir de aves
sadias, submetidas e aprovadas pela inspeção sanitária,
desde a criação até o abate, deverão ser embalados em
sacos de polietileno e imediatamente congelados no túnel
contínuo; características sensoriais: aspecto: próprio; cor:
própria, sem manchas pardacentas e esverdeadas; odor:
próprio; sabor: próprio. não serão aceitas embalagens
defeituosas que exponham o produto à contaminação e/ou
deterioração; rotulagem: o produto deverá ser rotulado de
acordo com as resoluções.

16.620,0001500,00 11,0800KG040 AURORA045

CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200 GR

descrição:
- creme de leite; acondicionamento: embalagem original;
validade: minimo de 5 meses a partir da data de entrega;
legislacao: conforme portaria ministerio da agricultura
nº 146, de 07/03/1996; unidade de fornecimento: caixa 200
gramas

1.188,000300,00 3,9600UN041 AURORA046

FARINHA DE MANDIOCA

descrição:
- farinha de mandioca torrada, seca, fina, tipo 1, branca,
isenta de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, odor e
sabor próprios, acondicionada em embalagem de polietileno,
transparente, atóxico, contendo 1kg, data de fabricação e
validade.

2.740,000500,00 5,4800KG044 BELA049

FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- enriquecida com ácido fólico e ferro, branca, sem fermento,
embalagem plástica transparente de 1kg, atóxica, com
registro no órgão competente.

2.885,000500,00 5,7700KG045 GLOBO050

FERMENTADO ACETICO DE FRUTA

descrição:
- (vinagre de fruta) frasco 750 ml

1.096,000200,00 5,4800FR048 TOSCANO053

FERMENTO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GR

descrição:
- fermento em pó químico, embalagem de 100 gramas

1.182,000300,00 3,9400UN049
FLEISHMAN

N
054

FUBA

descrição:
- fubá enriquecido com ácido fólico e ferro, de acordo com
rdc nº 263 de 22/09//05, da anvisa, de cor amarela, com

1.840,000500,00 3,6800KG051 DORICO056
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aspécto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de
umidade, fermentação, ranço, fungos, isentos, de sujidades,
parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico
transparente, atóxico com 1kg, com data de fabricação e
validade.

GELATINA

descrição:
- gelatina em pó, sabores variados, caixa com peso
aproximado de 30 gramas.

790,000500,00 1,5800UN052 BRETZKE057

LEITE CONDENSADO - EMBALAGEM COM NO MINIMO 395
GR

descrição:
- leite condensado; tipo;tradicional; pronto para consumo;
validade minima de 1 ano; unidade de fornecimento;
embalagem de no mínimo 395 gramas

1.747,500250,00 6,9900UN060
BAO DE
MINAS

081

LEITE DE COCO - EMBALAGEM DE 500ML

descrição:
- leite de coco; tipo: tradicional; acondicionamento: garrafa;
validade: minimo de 14 meses a partir da data de entrega;
legislacao: conforme resolucao rdc n 272, de 22/09/2005;
unidade de fornecimento: garrafa com 500 ml.

698,000100,00 6,9800UN061
COCO
SHOW

082

MILHO BRANCO PARA CANJICAO, TIPO I, EMBALAGEM
PLASTICA DE 500 GR.

descrição:
- atóxica, com data de fabricação e validade e registro no
órgão competente.

1.858,000200,00 9,2900KG077 YOKI098

MOELA DE FRANGO, CONGELADA

descrição:
- moela de frango, limpa, congelada (temperatura na entrega
entre -12ºc e -18°c), com carimbo de serviço de inspeção do
órgão competente, data de processamento e validade,
embalagem plástica de 01 kg, atóxica, íntegras, com
coloração e odor característicos, sem formação de suco
exsudado.

4.185,000300,00 13,9500KG080 UNIAVES101

OLEO DE SOJA REFINADO, FRASCO 900 ML

descrição:
- embalagem com 900 ml

8.440,0001000,00 8,4400FR083 LEVE104

PACOCA EM FORMATO DE ROLHA, POTE COM 67
UNIDADES

descrição:
- produto proveniente de matéria prima
de boa qualidade, do amassamento do amendoim torrado,
açúcar e sal.
- acondicionado em pote de aproximadamente 1 kg
- com aproximadamente 50 unidades em formato de tablet
devidamente embalados com aproximadamente 20 gramas,
contendo a identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

19.192,000800,00 23,9900PT085 ANCHIETA106

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM TEMPERO,
CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 KG

descrição:
- (temperatura na entrega entre -12ºc e -18°c), com carimbo
do serviço de inspeção do órgão de fiscalização
competente, data de processamento e validade, embalagem
de 01 kg, com coloração e cheiro característico.

16.410,0001000,00 16,4100KG088 AURORA109

POLVILHO AZEDO
2.594,000200,00 12,9700KG097 AMAFIL118
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descrição:
- polvilho azedo, fabricado a partir de matérias-primas sãs e
limpas. produto livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos animais e vegetais. pacote de polietileno atóxico,
resistente, contendo peso líquido de 500g.

REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABORES DIVERSOS

descrição:
- refrigerante embalagem tipo pet 2 litros, sabores diversos.
o sabor será informado na autorização de fornecimento.

1.990,000500,00 3,9800UN099 FRIISH120

SALSICHA TIPO HOT-DOG RESFRIADA

descrição:
- salsicha; origem: bovina; tipo: hot dog; tempero/recheio:
tradicional; conservacao: a vacuo congelada; ropriedades
organolepticas: cor, cheiro e sabor proprio; higienico anitaria:
isentos de sujidades, parasitas e larvas; legislacao:
conforme resolucaordc n 259, de 20/09/2001; verificacao:
produto sujeito a verificacao no ato entrega;

2.376,000200,00 11,8800KG103 NOBRE124

SUCO DE MANGA - EMBALAGEM TRETAPAK 1 LITRO

descrição:
- suco concentrado pronto para servir.

493,000100,00 4,9300UN110 TIAL131

SUCO DE PESSEGO - EMBALAGEM TRETAPAK 1 LITRO

descrição:
- suco concentrado pronto para servir.

996,000200,00 4,9800UN111 TIAL132

SUCO DE UVA - EMBALAGEM TRETAPAK 1 LITRO

descrição:
- suco concentrado pronto para servir.

498,000100,00 4,9800UN112 TIAL133

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              179.319,150

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              179.319,150

CAPARAO ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA:                        262.825,390
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